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La începutul anului 1859 sta România în grea cumpănăîntre trecut

şi viitor. In Iaşi şi în Bucuresci,lumea veche erà încăerată cu lumea

nouă şi cel mai experimentat bărbat politic n'ar fi putut predice cum

se va deslegà cestiunea la ordinea dilei,–alegerea Domnului, –de care

depindea nu numai aplicarea organisării date Principatelor-Unite Mol

dova şi Valachia prin decisiunile areopagului europén din 1856 şi

1858, dar şi viitorul némului românesc.

In ce constă trecutul? In despărţirea poporului român în două trun

chiuri, cari, după ce luptase secoli întregi singuratice pentru existenţa

lor, picase atât de tare sub apăsarea şi dominaţiunea străină, de li se

sdruncinase până şi încrederea într-un viitor fericit.Un Domn al ţării,

qisese, nu cu mulţi ani înainte de 1856:–«Românul este menit să fie

în veci smerit.»

In ce constă viitorul? In unirea celor două Principate române în

tr'un singur Stat şi în desvoltarea neîmpedecată şi liberă a acestuia.

De trecut se ţinea privilegii, interese personale puternice, aspira

ţiuni multiple la scaunul Domniei.Viitorul erà împins de aspiraţiunile

unui întreg popor.

Ceea ce caracteriséză timpul de patru-qeci de ani de la 1857 până

la 1897 este, că mişcarea spontaneă şi energică a poporului românesc

a învins înăuntru şi în afară dificultăţi politice ce se părea neînlă

turabile, prejudecăţi adînc înrădăcinate, ambiţiuni şi animosităţi per

sonale periculse, şi a produs resultate apreciabile nu numai pentru

Statul român, ci şi pentru Europa.

Munca neîntreruptă a Românilor în aceste patru decenii a fost in

dicată cu o claritate şi o precisiune admirabilă încă din 1857 de Ioan
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Brătianu în memoriul său asupra situaţiunii Moldovei şi Valachiei după

Tractatul de Paris :

« De acum înainte nimic nu ne mai pte împedecà de a reconstitui Româ

nia. Acésta este numai o cestiune de timp. Când e vorba de a fi ori de a

nu fi, nimeni dintre noi nu se va opri de a păşi înainte, fiind calea de ur

mat ceva mai mult sau ceva mai puţin lungă. Nimic nu mai pâte pune o

stavilă avîntului nostru. Am repurtat o mare victorie, căci Europa a re

cunoscut că suntem un popor menit a luptà şi a triumfă prin libertate.

Posiţiunea nőstră printre naţiunile cari constituesc concertul Statelor eu

ropene este indicată. De noi depinde să o cucerim.

Divanurile ad-hoc din Iaşi şi din Bucuresci au înscris în 1857 ten

dinţele acestei mari mişcări naţionale, desăvîrşite în scurtul timp al

unui decenii,– de la 1848 la 1857,–în formula lapidară a renumitelor

patru puncte, cari ast-fel glăsuesc:

« Respectarea drepturilor Principatelor şi în deosebi a autonomiei lor, în

cuprinderea vechilor lor. Capitulaţiuni încheiate cu Inalta P6rtă în anii 1393,

1460, 1511 şi 1634.

«Unirea Principatelor într'un singur Stat sub numele de România.

«Principe străin, cu moştenirea Tronului, ales dintr'o dinastie domnitóre de

ale Europei, şi ai căruia moştenitori să fie crescuţi în religia ţării.

«Neutralitatea pămîntului Principatelor.

« Puterea legiuitóre încredinţată unei obştesci Adunări, în care să fie re

presentate tóte interesele naţiunii.

«Tóte aceste subgaranţia colectivă a Puterilor cari au subscrisTractatul

de Paris. »

Divanul ad-hoc din Iaşi motivà,prin pana lui Michail Kogălniceanu,

cererea unui Principe dintr'o Casă domnitre a Europei ast-fel :

«Pentru-ca unirea Principatelor să producă tot binele ce se aştéptă şi în

lăuntru şi în afară, este trebuinţă de a se instituâ un Guvern tare, stabil,

respectat în lăuntru de toţi şi sprijinit în afară de marea familie a Caselor

domnitóre; un asemenea Guvern nu ni-l póte da regimul viţios al Dom

nilor electivi şi schimbători, cari, istoria este martoră, n'a produs decât

anarchie prin rivalităţile şi ambiţiunile deşilor şi mulţilor aspiranţi,slăbi

ciune şi corupțiune prin abusurile şi nepotismul lor, şi mai ales năvăliri

şi resbele prin despărţirea ţărilor şi prin supunerea Domnilor la tóte în

rîuririle străine.

«Principatele sunt însetate de legalitate, de stabilitate şi de demnitate na

țională, voind a trăi cu însăşi viéţa lor, şi aceste nu se pot dobândi decât

reîntorcându-se la vechiul principiu al eredităţii Tronului, care, în întâiele
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timpuri ale fundării Principatelor şi chiar în urma Capitulaţiunilor, a existat

în familiile lui Radu-Negru şi a lui Bogdan Dragoş, şi puindu-se în capul

Principatelor-Unite un Principe străin, ales dintre dinastiile domnitre ale

Europei, afară de acele ale Statelor vecine,spre a nu motivà străine înrîuriri. »

Ioan Brătianu dedeà aceleeaşi dorinţe următórea expresiune în ra

portul său către Divanul ad-hoc din Bucuresci:

«Toţi am védut în istoria acestor ţări, care nu este decât o lungă dramă

ce se desfăşură de mai mulţi secoli, că suirea pe scaun a Domnilor aleşi

dintre noi a fost prilejul necontenit al înrîuririi străinilor în aceste Prin

cipate; că scaunul domnesc a fost mărul de discordie a tuturor familiilor

influente în aceste ţări, cari, în loc de a-şi cheltui puterile lor pentru apé

rarea şi întărirea patriei, n'au facut decât de a o slăbi prin luptele ce

sgândărià nelegiuita lor ambiţiune, lupte ce ne scurseră mai mult sânge

decât ce vérsarăm pentru apărarea mumei nóstre comune; şi dacă sângele

încetă de a curge de la un timp încóce,însă puterile nőstre naţionale n'au

încetat de a se slei prin felurite sfâşieri, prin necontenite prădări şi prin

canalul visteriilor ce pretendenţii la Domnie deşertau,sau pentru ajungerea

la scaun, sau ca să se menție pe dînsul. De aceea Românii vor astăi

cu tărie ca să aibă în capul noului Stat un mădular luat dintr’o familie

domnitóre în Europa apusénă. Ei, cerând un conducător din aceste dinastii,

daú chezăşie Europei că sunt hotărîţi să mérgă în cel mai deplin ordin pe

drumul ceînsăşi ea urméză, adecă drumul progresului, al civilisaţiunii. Nici

pentru noi Principele străin nu este de o mai mică chezăşie în privinţa Eu

ropei.Solidaritatea ce există între dinastiile europene o să le facă a se in

teresà la existenţa nőstră naţională mai de-a dreptul şi mai cu dinadinsul,

şi ast-fel garanţia tractatelor o să fie rezemată, întărită, de garanţia in

tereselor în parte a mai multor dinastii puternice.»

Iar actul Divanului ad-hoc din Bucuresci desvoltător al color patru

puncte glăsuiâ asupra acestei cestiuni precum urméză:

«Cestiunea unirii Principatelor într'un singur Stat presintă, ca un coro

lariü neapărat în mintea fie-căruia, cestiunea Şefului noului Stat; şi privind

mai cu semă sistemul guvernamental astădi domnitor în Europa,principiul

eredităţii Tromului în România apare singurul capabil a asigură noului sta

biliment politic téte garanţiile de stabilitate, de prosperitate şi de tărie,

ce-şi făgăduesc ai sèi fundatori. Ca Principele Domnitor să ptă preveni

gelosiile şi rivalităţile ce ar face neapărat să nască în întrul României un

simplu cetăţen român chemat laTronul noului Stat; ca el să nu fie presupus

că are legături luate mai dinainte, că are preferinţe pentru cutare sau cu

tare partidă, familie ori persénă; ca să inspire o deplină încredere supu

şilor săi, dându-le tóte garanţiile de nepărtinire şi de neatârnare, garanţii
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ce nu ar puté da un Domn pămîntén; ca prin legăturile sale de sânge să

înlesnéscă introducerea României în marea familie a Statelor europene şi

să-i asigure mai bine al lor sprijin; ca să se ptă bucură înăuntru şi în

afară de autoritatea, de prestigiul ce se cuvine unui Suveran,unui fundator

de dinastie mai cu sâmă;–pentru tte aceste cuvinte face trebuinţă ca

Principele Domnitor al României să fie ales din una din familiile suverane

ale Europei, şi trebuinţa acesta este imperiósă, absolută, căci, caută să o

mărturisim, regimul Domnitorilor pămînteni este atât de compromis în

Moldo-România, în cât astădi un Domn ales dintre pămînteni, chiar de ar

fi un om de geniu şi de ar avé virtuţile unui sfînt, nu s'ar puté susţiné

mult timp în contra generalei şi nestrămutatei dorinţe a Românilor de a

avé un Domn dintr'o dinastie europénă. Ast-fel, Inaltele Puteri garante, în

înţelepciunea şi solicitudinea lor pentru Principate, pot vedé că, refusân

du-se un Principe străin, calamităţile şi suferinţele,în cari zăcem de secoli,

nu numai n'ar încetà, ci s'ar înmulţi cu un Principe pămîntén. »

In Ianuarie 1859 stetea în Iaşi şi în Bucuresci, gata de a se sui

pe tron, trei foşti Domni şi un fiu de Domn. Fie-care din cei patru

candidaţi la Domnie erà susţinut de partisani înfocaţi şi bine discipli

naţi. Unii din aceşti aspiranţi se bucura de simpatiile unora din Pu

terile cele mari ale Europei. In amîndouă capitalele, majorităţile acestor

candidaţi princiari erau covîrşitére,—şi totuşi victoria a rămas a po

porului.

Acéstă victorie fu proclamată în 5 şi 24 Ianuarie sub isbucnirea

unui entusiasm şi a unei bucurii generale, de secoli necunoscute pe

pămîntul românesc. In acele qile răsună pe valea Dunării strigătul

unui popor care simţiă că a rupt cu umilirea şi cu apăsarea, strigătul

unui popor care avea consciinţă că-şi reluă el însuşi în mâni desti

nele sale.

Din rărunchii poporului a fost rostite atunci în Iaşi cuvintele lui

Michail Kogălniceanu:–«La legi nouă, 6meni noi!» S'ar fi putut adăogi:

–«La 6meni noi, legi nouë!» pentru a avé tabloul întreg al situațiunii.

Omenii vechi fusese învinşi şi, cu dînşii, legile învechite; iar 6menii

noi începură a clădi cu legi nouă o Românie cu totul diferită de cea

anterióră. Legile progresului omenirii a fost intronisate între Du

năre şi Carpaţi şi, de atunci, ele dominéză acî întréga situaţiune şi vor

continuă a o domină, cât timp România va merge un mers ascendent.

Se cuvine însă a nu uità acţiunea nobilă şi patriotică din acele tim

puri a doi bărbaţi, aparţinând prin nascerea lor acelei clase care se

scoborà de la înălţimea, în care erà aşezată,pentru a face loc elemen

telor poporale mai pline de viéţă şi mai energice.



Grigorie Vodă Ghica, fost Domn al Moldovei, putea să se înscrie în

céta pretendenţilor la Domnie şi aveă sorţi mari de reuşită. El pre

feri însă rolul modest de sfătuitor sincer, consciinţios şi desinteresat al

poporului. Grigorie Ghica trimiteà fiului său, Generalului Ioan Ghica,

testamentul său politic într-o scrisére cu data din 8 Aprilie 1857. El

qiceà în acea scrisére :

« Divanul ad-hoc avênd a se întruni în curînd, datoria fie-cărui bun patriot

este să se pătrundă de idea, că în interesul ţării sale este ca ambele prin

cipii, al Unirii şi al « Principelui străin, să fie stabilite de-odată; şi cred

chiar că Principele străin ar trebui să fie ales îndată, pentru-ca adunarea

să pótă păşi la lucrările ei sub auspiciile sale.

«Unirea nu mai presintă astăi greutăţi, şi deci sper căva fi unanimitate

asupra acestui punct.Cât privesce cel-lalt principiu, care nu este mai puţin

important, s'ar puté să se mai întîmpine încă 6re-care oposiţiune din par

tea persénelor cari nu şi-au dat încă pe deplin séma de valórea sa. In

acéstă sesiune memorabilă care se deschide, Divanul va avé să specifice

drepturile şi imunităţile ţării, constatate dejà prin Capitulaţiunile nóstre.

Două Puteri vor încercâ negreşit să le denatureze prin töte mijlócele posi

bile. Cine alt decât un Principe străin, pus în fruntea naţiunii române, va

fi mai capabil de a-i apără drepturile faţă cu Comisiunea internaţională şi

cu Puterile Europei?Ar puté őre să facă acesta un Caimacam sa un Prin

cipe indigen ? Nu, de o sută de ori nu. Pentru ce nu s'ar stărui deci, chiar

de la deschiderea sesiunii, a se alege imediat Principele străin? Pentru ce

să ne lipsim de acest sprijin solid, care ofere tóte garanţiile cari se pot dori?

Divanul are dreptul de a exprimă dorinţele naţiunii, prin urmare el are

dreptul să le exprime în tötă siguranţa. Puterile nu vor puté decât să le

respecteze.

«Acésta trebue să insinui partidului naţional şi să-l faci să simță de ase

menea că, dacă nu va stărui pentru alegerea imediată a Principelui străin,

drepturile nőstre politice suntameninţate a fi compromise pentru tot-deauna.»

Tot ast-fel Dimitrie Ghica, fii de Domn, luă loc în rîndul luptăto

rilor pentru redeşteptarea naţională. El a accentuat acestă atitudine

a sa, rămasă constantă şi neschimbată, propunând a se adăogi în me

morandul Divanului ad-hoc din Bucuresci desvoltător al celor patru

puncte un paragraf, care sună ast-fel:

« Inaltele Puteri garante,în înţelepciunea şi solicitudinea ce a arătat către

aceste ţări, pot vedé că, refusându-se un Principe străin, calamităţile şi

suferinţele, în cari zăcem de secoli, nu numai n'ar încetà, dar s'ar înmulţi

cu un Principe indigen. »
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Moldova, în acele timpuri, a avut prioritatea faptelor. In Iaşi se

începîi lupta pentru dobândirea Unirii, a Domniei ereditare a unui

Principe ales dintr-o familie domnitére în Europa şi a Guvernului

constituţional; în Iaşi s'a desăvîrşit întâiul act de independenţă na

țională,– alegerea liberă a Domnului ţării.

Preocuparea generală nu se opriă însă la alegerea Domnului.Téra

întrégă erà muncită de temerea, că începuturile erei celei nouă să nu

rămână sterpe şi ca relele trecutului să nu revină. Acesta explică atât

precauţiunile ce se luară de bărbaţii conducători ai mişcării naţionale

în mijlocul entusiasmului produs de marea victorie a poporului, cât

şi impaciența, ce se ivi după desăvîrşirea primului fapt politic,în con

tra esitațiunilor şi îndoelilor ce aduceau o întârdiere în îndeplinirea

programului Divanurilor ad-hoc.

Inaintea alegerii lui Alexandru Cuza de Domn al Moldovei, Adu

narea electivă din Iaşi a votat în unanimitate o resoluţiune, al căreia

cuprins erà următorul:

«Anul una mie opt sute cinci-deci şi noué, luna Ianuarie în cinci ile.

«Adunarea electivă a Moldaviei, în a şésea sa şedinţă, înainte de a pro

cedà la alegerea Domnului, încheie:

«I. Adunarea electivă a Moldaviei rostesce a sa adîncă recunoscinţă Pu

terilor ce au subscris Tractatul de Parispentru recunoscinţa şi garantarea

drepturilor Principatelor române înscrise în Capitulaţiunile lor cu Impe

riul Otoman.

«II. Adunarea electivă, înaintea lui Dumnedeu şi a menilor, declara că:

Unirea Principatelor într'un singur Stat şi sub un Principe străin din fa

miliile domnitâre ale Europei, cerută în unanimitate de Adunările ad-hoc

în memorabilele dile de 7 şi 9 Octobre 1857, a fost, este şi va fi dorinţa cea

vie, cea mai aprinsă, cea mai generală a naţiunii române.

«III. Adunarea electivă, în numele ţării, rostesce adînca ei părere de rău

că acéstă mare dorinţă, singura care, împlinită, pâte asigură fericirea a

cinci milićne de Români, nu s'a împlinit; totuşi ea prețuesce şi îmbrăţişéză

o Constituţiune, care cuprinde elemente ce ţintesc la realisarea dorinţelor

unanime şi constante ale naţiunii.

« IV. Adunarea speréză că Europa, în dreptatea sa, va ţiné sémă de do

rinţele rostite în atâtea rînduri şi cu atâta stăruinţă de oîntrégă naţiune. »

De ce stăruiă atât de mult poporul român asupra felului Domniei?

El priviă îndeplinirea acestei dorinţe ca o necesitate absolută pentru

consolidarea definitivă a Statului român, ca încoronarea muncei de

redeşteptare a României; şi acésta nu numai pentru a sfîrşi odată

pentru tot-deauna cu intrigile aspiranţilor la Domnie, dar mai ales pen:
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tru-că se urmăriă ţelul de a înfiinţă între România şi Europa o le

gătură vădită şi vie, recunoscută şi respectată, dăinuitóre şi puternică.

Urma a dovedit că, numai după ce s'a realisat acéstă legătură, ţéra

şi poporul s'aú ridicat la nivelul Statelor şi popérelor culte.

De aceea Moldovenii, după 5 Ianuarie 1859, nu se mai mulţumiaú

nici cu alegerea desăvîrşită, nici cu precauţiunile luate înainte de ale

gere spre a asigură viitorul; li se păreâ că alegerea din Iaşi îşi per

deà ori-ce semnificare, dacă Domnul Moldovei nu erà proclamat şi

Domn al Munteniei. Anastasie Panu, care sta în Moldova în capul

mişcării, erà ecoul acestui simțemînt general. Indată după alegere, el

cerù Domnului să plece cu Guvern şi armată spre Bucuresci. Exploa

tatorii situațiunilor politice qiceaú însă lui Vodă Cuza:–«Ce-i în mână

nu-i minciună. Domnia Moldovei o ai. Să nu o perqi, înnecând-o în

apele Buzăului!» Cuza înlăturăprogramul de acţiune al lui Panu, or

ganisat până în cele mai mici amănunte, iar Panu refusă de a formà

primul Cabinet al nouei Domnii.

Acésta fu prima desilusiune a ţării cu Alexandru Ioan I.

Astăqi, mai bine decât atunci, ori-cine îşi pte face o idee lămu

rită ce complicaţiuni şi ce nenorociri s'ar fi născut pentru România,

dacă bărbaţii de la 1848 n'ar fi isbutitîn24 Ianuarie 1859 să înfrângă,

prin influenţa lor asupra poporului, planurile candidaţilor la Domnie

din Bucuresci.

Ast-fel începură, din chiar acele dile fericite de 5 şi 24 Ianuarie,pe

de o parte esitațiunile lui Alexandru Ioan de a urmări îndeplinirea

programului naţional, pe de alta lupta energică a conducătorilor re

deşteptării naţionale pentru realisarea lui cât mai repede.

Predomnià temerea, ca constelaţiunea europénă, până atunci favo

rabilă edificării Statului român, să nu se schimbe şi să nu ne afle încă

neconstituiţi şi neorganisaţi, în faţa unui curent exterior contrari şi

în faţa 6menilor trecutului, gata a reîncepe lupta de distrugere.

Atât de puternic erà curentul condus de tâtă suflarea sănătósă şi

vigurósă a ţării, în cât întârqierile momentane a fost privite cu ne

mulţumire şi că ele dedea nascere unei neîncrederi crescânde în

contra alesului din 5 şi 24 Ianuarie. Mai întâiü se iviră îndoeli dacă

Vodă Cuza urmăresce cu seriositate Unirea. După proclamarea ace

steia în 1862, se întări convicţiunea că Vodă Cuza nu se mai gândiă

la întronarea Dinastiei ereditare a unui Principe ales dintr’o familie

domnitóre a Europei şi că declaraţiunile şi demersurile sale în acestă

privire nu era nici sincere nici serióse. Acéstă convicţiune se ge

neralisă mai ales din momentul în care Vodă Cuza înfiă, în Iunie 1864



şi Novembre 1865, doi copii fără de părinţi şi se lasă a fi condus de

linguşitori, cari îl făcea să zîmbéscă la idea fundării unei dinastii

personale a sa, la idea fundării Casei domnitre Cuza, precum ea se

aşeză, după mértea lui Vodă Cuza,în almanachuri de Stat, alăturea cu

dinastiile pretendenţilor la tron din alte ţări.

Ast-fel, convicţiunea că planurile lui Vodă Cuza privitóre la viito

rul României se depărta de programul naţional stabilit de Divanu

rile ad-hoc şi că ele tindea a ridicà Dinastia românéscă pe alte base

decât acele hotărîte de naţiune, – acéstă convicţiune a devenit una

din causele principale, care a condus la detronarea lui Vodă Cuza.

In Iunie 1865, Grigorie Brâncoveanu, Ioan C. Brătianu, Constantin

Brăiloiu, Dimitrie Ghica, Ion Ghica, Anastasie Panu, Constantin A.

Rosetti şi Gheorghe Ştirbei semnat următorul act:

«Noi subsemnaţii, considerând situaţiunea ţării, politică şi geografică, şi

interesele ei din lăuntru şi din afară şi având încă în vedere şi voturile

date în1857de-a dreptul de către naţiune prinsubscrierea celor patru puncte,

precum şi voturile date de către Divanurile ad-hoc din 1858şi de Adunarea

din Iaşi din 5 Ianuarie 1859,-am luat între noi legămînt ca, la casde vacanţă

a Tronului, să susţinem prin tóte mijlócele alegerea unui Principe străin

dintr'una din familiile domnitóreîn Occident. Ast-fel dar, ne legăm pe onóre

să votăm un Principe străin şi săstăruim în acest votpână îl vom dobândi. »

După semnarea acestui act, doi din semnatarii lui fură însărcinaţi

să cerceteze cu dinadinsul cum sta în Europa cestiunea Dinastiei ro

mânesc ce erà a se fundà. Ioan Brătianu se incercă în zadar să in

tereseze rude apropiate ale lui Napoleon III şi stăruinţele lui Ion

Ghica la Londra, Bruxela şi Turin întîmpinară mari dificultăţi. Amîn

doi constatară, că cestiunea nu făcuse nici un pas înainte de la 1859

încóce.

Guvernul provisoriü de la 11 Februarie 1866 află în adevăr cestiunea

Dinastiei întrégă. De aceea el se şi lovi din capul locului de greutăţi,

ce se părea imposibile de învins. Lucrurile ajunsese în Martie la o

situaţiune aprépe desperată, în cât patrioţi luminaţi ca Manolache

Costache împingea la alegerea unui Domn pămîntén.

Conferinţele Puterilor celor mari, întrunite la Paris, erai defavo

rabile dorinţei poporului român. Separaţiunea din noi a Principatelor

Unite şi Domnii pămînteni erau la ordinea qilei.

A trebuit o lucrare uriaşă pentru a eşi din labirintul în care in
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trasem şi a ne opri de odatăîn faţa lui Carol de Hohenzollern,a unui

Principe capabil de a înţelege deplin şi de a îmbrăţişă cu căldură

misiunea sa. A trebuit o lucrare uriaşă pentru a schimbà opiniunea

Puterilor celor mari ale Europei.A trebuit însă, mai presus de téte, o

mare sinceritate de convicţiuni, o mare curăţenie de suflet, o voinţă

clară şi hotărîtă din partea bărbaţilor cari avea în mâni direcţiunea

mişcării din 1866, pentru a isbuti ca dorinţa ţării să devie o relitate.

Ori-cine va luà cunoscinţă de mesagiul adresat de Locotenenţa Dom

néscă Camerei legiuitóre în 28 Aprilie (10 Maiü) 1866, care este in

ventariul României de la începutul Domniei Regelui Carol, şi va ur

mări de acolo înainte cei trei-qeci şi unul de ani ai acestei fericite

Domnii, se va convinge că Domnia lui Vodă Cuza nu mai putea dăinui,

că prelungirea ei ar fi avut de resultat un desastru naţional şi că,

prin urmare, qiua de 11 Februarie 1866a fost un fapt patriotic.

Ce ar fi devenit România, dacă nu ar fi fost 11 Februarie 1866?

Şi ce a devenit România cu 11 Februarie 1866? Răspunsul la aceste

întrebări nici nu se pte astăqi discută !

In trei-qeci de ani: stabilitatea în Stat, purtarea unui răsboi

victorios, desfiinţarea vasalităţii, dobândirea independenţei, înălţarea

Regatului, recunscerea de către tóte Statele a posiţiunii europene a

României, răspândirea în lume a unui nume onorabil şi respectat şi,

pe lângă aceste,progresele însemnate culturale şi economicefăcuteîn

tóte direcţiunile activităţii unui popor plin de viéţă. Iată fructele dilei

de 11 Februarie 1866.

Preocupaţiunea principală şi de töte qilele a Locotenenţei Domnesci

din 11 Februarie 1866 afost realisarea votului Divanurilor ad-hoc pri

vitor la stabilirea unei Dinastii vrednice pe tronul României.

Domniâ mare nesiguranţă şi nedumerire, căci încercările de a asi

gurà o candidatură agreată de Napoleon III întîmpina mari greutăţi.

In 12 (24) Martie, Ion Ghica, Preşedinte al Consiliului de Ministri

şi Ministru de Externe,trimetea lui Ioan Bălăceanu la Paris următórea

telegramă :

« Declaraţi că noi nu am ales pe Comitele de Flandra candidat în contra

Franciei, că suntem decişi şi doritori a susţiné pe ori-ce candidat ea va

propune şi că garantăm succesul.»

In aceiaşi di sosi din Paris o telegramă cifrată, cu numele noului

candidat nedescifrabil.
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Ion Ghica răspunde în 13 (25) Martie, conform unei decisiuni spe

ciale luate de întreg Guvernul :

«Cifra 82.136, a numelui ce indicaţi, nu există în dicţionar. Cu tóte ace

ste, dacă Comitele de Flandra refusă, activaţi refusul séü oficial, pentru

ca să putem primi pe noul candidat. Negociaţi în secret cu dînsul. Asigu

raţi-vă în secret, dacă el vreâ să vie să accepte coröna. Noi suntem gata să

facem un fapt îndeplinit. Dă-ne resultatul şi numele candidatului. »

In qiua de 14 (26) Martie sosiră două telegrame din Paris, una de

la Ioan Brătianu şi alta de la Ioan Bălăceanu.

Cea dintâiü qiceà :

«Aci disposiţiuni bune.Anglia are şi ea convicţiunea că Principele străin

e posibil. Candidatul Angliei e Hohenzollern.»

A doua comunicà că:

«Drouyn de Lhuys ar dorî un candidat şi doresce să cunscă pe candi

datul Guvernului român, pe care l'ar propune imediat. Mă autorisaţi să

numesc pe Carol de Hohenzollern? Ne-am înfăţişă în mod fórte plăcut lui

Napoleon III.»

Când Ion Ghica ceti aceste telegrame în Consiliul de Ministri, un

strigăt de bucurie isbucni din tóte pepturile. Indatăfu trimis răspunsul

afirmativ la Paris.

Din acea qi situaţiunea erà clarificată.

Dupăşése dile, în20Martie (1 Aprilie), Ioan Brătianu dedeă din Berlin

următórea scire lui Ioan Bălăceanu la Paris:

«Carol de Hohenzollern primesce coróna fără condiţiuni, el s'a pus ime

diat în relaţiune cu Napoleon III. »

In aceeaşi qi Conferinţa din Paris luă o resoluţiune, care fu comuni

cată Guvernului din Bucuresci şi Adunării care se întruniă pentru ale

gerea Domnului.

Acea resoluţiune glăsuiă ast-fel:

«Guvernul provisoriü din Bucuresci, provocând,printr'un plebiscit recent,

numirea unui Principe străin, a contravenit Convenţiunii din 19 August

1858, care, prin art. 12, deferă Adunării alegerea hospodarială.

«Conferinţa decide, referindu-se la resoluţiunea sa de la 4 ale acestei luni,

că îngrijirea de a resolvà cestiunea menţinerii Unirii trebuie să fie lăsată

Adunării ce se va întruni.

« Dacă majoritatea, sa a deputaţilor din Moldova,sa a deputaţilor din
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Valachia, ar cere-o, unii sai cei-alţi ar avé facultatea de a votà deosebit.

«La cas când majoritatea,sau din Moldova,sau din Valachia,s'ar pronunţă

contra Unirii, acel vot ar avé de consecinţă separarea ambelor Principate.

Acéstă cestiune desluşindu-se, Adunarea va procede la alegerea hospoda

rială, care, după art. 13 al Convenţiunii, nu pte cădé decât pe un indigen.

«Consulii sunt însărcinaţi de a veghiă într'un acord comun la libera emi

tere a voturilor şi a semnalà îndată Conferinţei ori-ce atingere ise va aduce. »

In 30 Martie (11 Aprilie), Ion Ghica telegrafiă lui Ioan Bălăceanu

la Paris:

«Brătianu a sosit aci în Bucuresci.Guvernul te autoriséză a propune oficial

coróna Principelui Carol. Réspunde dacă primesce. In acest cas,vom pro

cedà imediat la numirea sa de către ţéră.»

Locotenenţa Domnéscă adresă în aceeaşi qi poporului următérea

proclamaţiune :

«Români,în curs de dece ani aţi dovedit de trei ori în faţa Europei, prin

actele şi voturile véstre, că sunteţi o naţiune, c'aveţi consciinţă de dreptu

rile şi trebuinţele véstre, că voiți Unirea şi, ca scut al naţionalităţii nóstre,

un Domnitor străin; şi fie-care afirmare a véstră a fost aplaudată de töte

naţiunile, fie-care vot al vostru a fost recunoscut şi confirmat de Puterile

garante.

«Faptul de la 11 (23) Februarie, fiind o nouă şi mult mai puternică afir

mare, v'a atras şi admirarea şi iubirea mai a unanimităţii Puterilor celor

mari. Acestă iubire, acest respect al autonomiei, al suveranităţii nóstre,

ele le-au arătat prin oprirea ori-cărei interveniri, prin primirea oficială a

representantului nostru şi a comisarilor de către Maiestatea Sa Sultanul

şi a Agentului Guvernului de către Maiestatea Sa Impăratul Francesilor

şi prin amânarea Conferinţelor până ce, în faţa nouëlor împrejurări, veţi

fi vorbit din nou, vă veţi fi afirmat din nou, veţi fi pus cea de pe urmă

mână la săvîrşirea măreţei véstre lucrări.

Dacă însă Puterile cele mari va lăsat deplină domnie asupra vouă în

şivë, ele au ochii ţintiţi pe noi; căci de destinările României sunt legate

şi interese mari ale Europei, şi este dovedit până la evidenţă că acele in

terese nu pot să le lase a permite ca gurile Dunării să fie date în mâna

unei naţiuni desbinate, trunchiate, slabe, prin urmare cu totul departe de

a fi bulevardul puternic, pentru ridicarea căruia Puterilegarante au vărsat

sângele şi comorile lor.

« Pentru consolidarea acestui bulevard, naţiunea a cerut, cum diserăm, la

1857 şi 1959, un Domnitor străin.

«Cel ales însă la 11 (23) Februarie declarând oficial că, din cause de fa

milie, nu pte primi, noi, autorisaţi de voinţa naţională, conduşi de dato

Trei-jeci de ani de Domnie, I. II
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ria ce avem de a pune frîü tuturor intrigilor şi uneltirilor, ce au de scop

sugrumarea naţionalităţii néstre, şi siguri că de astă dată voinţa naţiunii

va fi încoronată de cea mai deplină isbândă, supunem la alegerea directă

a naţiunii ca Domnitor al Românilor pe PRINCIPELE CARoL LUDovic DE Ho

HENzoLLERN, ce va domni sub numele de CARoL I.

« Români, dorinţa véstră nestrămutată de a fi o naţiune tare, lumina ce

aţi dobândit prin atâtea lungi şi dureróse suferinţe, prăpastia de la gura

căreia ne-a depărtat actul de la 11 (23) Februarie şi în care inimicii se

silesc necontenit a ne prăvăli, ne dau credinţa că veţi da în unanimitate

coróna Principelui CARoL I şi veţi face ast-fel ca,peste puţine ile, Europa

întrégă să repete unanima nőstră strigare: Trăiască România, una şi ne

despărţită!»

Proclamaţiunea Consiliului de Ministri adresată poporului trei dile

mai târqiü, în 2 (14) Aprilie, glăsuiă astfel:

«Români, Inalta Locotenenţă, prin proclamaţiunea sa, v'a dat în cuno

scință, că de la voi numai depinde acum fericirea României şi,putem lice,

fiinţa ei.

«Sunt dece ani de când,în trei rînduri şi în cele mai mari şi mai solemne

ocasiuni, aţi declarat, aţi votat în unanimitate că cunsceţi căîmprejurările

politice şi posiţiunea nőstră geografică cer imperios sau să fim o naţiune

unită şi tare, sau să perim, şi că nu vom puté fi o naţiune, de nu vom avé

pe Tronul României un Domnitor care să fie membru al uneia din familiile

domnitóre în Occident. Astădi dorinţa véstră e împlinită mai mult încă

decât cea mai mare ambiţiune naţională ar fi putut pretinde.

PRINCIPELE CARoL I este membru a două familii domnitóre şi cari încăsunt

din cele mai strălucite, din cele mai puternice. Este rudă de-aprópe, şi încă

din ramura de sus, cu familia Regéscă a Prusiei, cu acea familie ce tot

deauna a născut din sînul séü eroi şi care a dat pe Frideric-cel-Mare, ce

prin sciinţa şi voinţa sa prefăcî Ducatul cel mic ce i-a încredinţat na

ţiunea într'unul din cele mai puternice Regate ale Europei.

«E rudă, prin două ramure, cu Napoleon III, şi încă considerat ca făcând

parte din însăşi acea familie Bonaparte, însemnată de mâna lui Dumnedeü,

ce dete lumii încremenite doi Napoleoni, cari, adoraţi ca nisce semi-dei, o

conduseră, cum conduce magnetul ferul, la democraţie, la respectul naţio

nalităţilor, la gloria cea adevărată şi neperitóre.

«Efiul Alteţei Sale Regale CARoLANToN IoAcHIM PRINCIPE DE HoHENzoLLERN,

capul partidei liberale a naţiunii celei mai liberale şi celei mai învăţate

din lume, a naţiunii germane. Fiul singurului Principe din lume care,pen

tru unirea, pentru unitatea Germaniei, a sciut a merge cu sacrificiul până

a se scoborî de pe tron şi care astăi, stimat,adorat de glorisa Germanie,

este unul din cei mai de căpetenie conducători ai ei spre libertate şi unitate,

CARoL I al Românilor este el însuşi unul dintre cei mai stimaţi şi iubiţi
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Principii ai Europei, pătruns de cele mai nobile şi liberale principii, modest

cum este tot-deaunavirtutea şi tare ca credinţa când are o datorie de împlinit

«Români, cu mâna pe consciinţă, în acest moment sacru,în careîn adevăr

cerul se deschide pentru România spre a înregistrà nemurirea ei ca naţiune,

jurăm înaintea véstră, înaintea lui Dumnedeü şi a Europei, că avem asi

gurarea că CARoL I al Românilor va conduce România pe calea dreptăţii,

a virtuţii, a libertăţii şi că numai prin el şi cu el ea va puté fi şi-şi va

puté îndeplini misiunea ce i-a însemnat Providenţa. In picióre dar, Români,

ora mântuirii a sunat! Cartea vieţii României s'a deschis înainte-vé; cu o

mână pe ranele véstre sângerânde şi cari era în ajun de a cangrenă şi

în cea-laltă cu pana vieţii, mergeţi şi scrieţi în plebiscit: CARoL I Domn al

Românilor. Providenţa,voind a ne lumină prin semne chiar, a făcut că,în diua

de 8(20) Aprilie,în care se închide plebiscitul,CARoL Iîmplinesce 27 ani. Pro

videnţa, voind a ne deşteptă, a făcut ca Dunărea, acest fluvii căruia da

torim protecțiunea Europei, să iea nascere, să aibă isvorul în ţéra chiar

unde a născut CARoL I Domnul României. Votaţi dar, Români, cu vechia

vóstră credinţă, votaţi cu tăria vostră românéscă, votaţi în unanimitate şi

fără un minut de şovăire, şi intrigile tóte se vor nimici şi, cu proclamarea

votului vostru, se va proclamă, se va afirmă fiinţa Patriei române.»

In 8 (20) Aprilie se votă prin plebiscit Domnia lui Carol de Hohen

zollern.

Imediat, cu data din 12 (24) Aprilie, Ioan Brătianu duceă la Düssel

dorfdouă scrisori ale Locotenenţei Domnesc,una către Principele Carol

Anton de Hohenzollern şi alta către Alesul României.

Cea dintâi aveă următórea cuprindere:

«Domnul Ioan C. Brătianu,trimis înadins către Augustul vostru fii, Prin

cipele Carol I, alesul naţiunii române, este însărcinat în acelaşi timp să com

plimenteze respectuos pe Alteţa V6stră în numele nostru şi în numele Ro

mâniei.

«Alteţa Vóstră aţi sacrificat coróna sa pentru realisarea marei unităţi a

gloriósei sale patrii. Dumnedeü astădi vă résplătesce,puind prin mânilepo

porului român o altă corónă pe capul iubitului să fiü.

«Principe! Lunga vóstră experienţă şi legitima vóstră influenţă, ce patrio

tismul vostru exemplar a creat Alteţei Vóstre pe lângă Maiestatea Sa Re

gele Prusiei, ne asigură că Maiestatea Sa va bine-voi să dea asentimentul şi

aprobarea sa alegerii atât de fericite desăvîrşite de poporul românesc.

«Alteţa V6stră, care aţi sciut săpuneţi o corónăîn serviciul unei mari idei,

veţi sci să apreciaţi importanţa votului rostit de poporul român, care aspiră

la realisarea unei idei nu mai puţin măreţe, acea a fundării la gurile Du

nării a unui Stat, care péte deveni de cea mai mare importanţă pentru Eu
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ropa şi pentru Orient, ca şi pentru ascendentul binefăcător al Prusiei peste

toţi creştinii din Orient.

«Virtuţile cele mari, iubirea véstră de libertate şi de justiţie au făcut să

se nască în inima Românilor credinţa, că Augustul vostru fiii va sci să-i

conducă pe calea prosperităţii şi a măririi. Românii aştéptă cu fericire diua

în care vor puté primi în mijlocul lor pe Carol I. Ar fi cea mai sigurăga

ranţie a unui viitor fericit, dacă Augustul şi adoratul lor ales s'ar sui pe

treptele Tronului sprijinit pe braţul Augustului şi virtuosului său părinte. »

Scrisórea către Carol I glăsuiă ast-fel :

«Românii, chemaţi a alege pe Principele lor,V'aú oferitCoróna României.

Până ce plebiscitul va fi investit cu formele prescrise de lege şi proclamat,

domnul Ioan Constantin Brătianu este însărcinat cu marea onâre de a aduce

la cunoscinţa Alteţei Vóstre acest mare fapt şi a O salutà în numele nostru

şi în numele României.

«Chemat de Providenţa divină şi de voturile unui popor întreg a luă rînd

printre Principii cei mari,fundatori de dinastii europene,geniulVostru, Prin

cipe, Vé va da, fără îndoială, puterea de a Vé ridicà peste dificultăţile di

plomatice, de cari puteţi fi încunjuratîn acest moment. Cel mai sigur mijloc

de a învinge aceste dificultăţi, de a le înlăturà, este de a le preîntîmpină,

de a puté să li se opue faptul îndeplinit, de a luă cu cât mai curînd stă

pânirea Tronului, pe care de astădi înainte nimeni nu Vi-l pâte smulge.Sin

gura esitare, dacă e permis să aibă ea acces la o inimă mare, ar face să

se nască dificultăţi reale.

« Principe! Cinci miline de Români Vă aştéptă cu braţele deschise, cu en

tusiasm.O lume întrégă salută de pe acum cu avînt pe Suveranul României.»

In 1 (13) Maiü o delegaţiune, compusă din d-nii Vasile Boerescu,

Gheorghe Costaforu, Ludovic Steege şi Gheorghe Ştirbei, presintà la

Düsseldorf Alteţei Sale Regale Principelui Carol-Anton de Hohenzol

lern actul de alegerea de Domn a fiului său,dimpreună cu următrea

adresă:

«Poporul român a simţit, ca ori-ce popor june care aspiră a vieţui şi care

are consciinţa puterii sale, că cea dintâi condiţiune de existenţă pentru o

naţiune este de a stabili principiul stabilităţii în putere. După exemplul şi

al altor naţiuni, el şi-a ales Suveranul să ereditar afară din sînul său, în

tr'o familie de sânge regal având tradiţiuni glorise şi istorice. In mânile

Măriei Tale Regale, Principe Carol de Hohenzollern, el îşi încredinţéză

sórta sa.

Suntem fericiţi, Principe, de a puté depune în mânile Măriei Tale Regale

actul formal care constată votul unanim al naţiunii române. Adunarea elec

tivă îl confirmă tot în aceeaşi unanimitate.
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«Poporul român Vă aştéptă cu ovie impaciență, Principe. Astădi eşti capul

sëü legitim. Alegerea Vóstră este expresiunea voinţei unei naţiuni autonome,

care a lucrat în virtutea drepturilor sale seculare, recunoscute şi respec

tate prin tractate europene.

«Vino, Principe, de Te pune în capul acestui popor, care a sciut printre se

coli de chinuri să-şi conserve intactă naţionalitatea sa.Vinoîn ţéra acésta;

acolo vei află urme ale eroilor şi Principilor, astădi predecesorii Vostri, cari

sunt demni de ilustrii Vostri străbuni.

« Naţiunea română are încredere în viitorul său, căci are consciinţă de

vitalitatea sa şi cunsce avuţia sorginţelor sale. Măria Ta are acum să

asigure acest viitor.

« Destinurile V6stre, Principe, se confund chiar de astădi cu acele ale

patriei néstre. De acum înainte, în rugăciunile néstre,unind numeleVostru

cu acela al ţării néstre, vom rugà Providenţa să răspândéscă asupra lui

Carol I, Suveranul nostru mult iubit, şi asupra României binefacerile sale

tutelare. »

In aceeaşi qi de 1 (13) Maiü 1866, înainte de a păşi la alegerea

Principelui Carol, Adunarea întrunită în délul Metropoliei din Bucu

resci a votat decisiunea următre :

« In consideraţiunea deferinţei ce datoréză Inaltei Porţi şi Puterilorga

rante, Adunarea, interpretă fidelă a voinţei naţionale necurmată şi afirmată

cu atâta tărie de Divanurile ad-hoc, de tte Adunările ulterióre şi acum în

urmă de Corpurile legiuitóre la 11 Februarie, precum şi de plebiscitul din

2–8 Aprilie;

«Declară pentru ultima 6ră, înaintea lui Dumnedeü şi înaintea 6menilor,

că voinţa nestrămutată a Principatelor-Unite este de a rămâné pururea

aceea ce sunt, o Românie una şi nedespărţită,sub Domnia ereditară a unui

Principe străin luat dintr'una din familiilesuverane ale Occidentului, şi că

Principele ereditar al României una şi nedespărţită este Principele Carol

Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen, pe care şi Adunarea, la rîndul său,

Îl proclamă sub numele de Carol I,

Cu tóte aceste, lumea românéscă, ca şi lumea din afară, nu putea

crede că votul dat de poporul românesc se va îndeplini. Mare a fost

deci mirarea tuturor, când se răspândi cafulgerul vestea că în 8(20)

Maiü Carol I a pus în Turnu-Severin piciorul pe pămîntul României.

Un strigăt de bucurie a răsunat de la o margine a ţării până la cea

laltă, când se ceti memorabila telegramă adresată de Domnitor Loco

tenenţei Domnesci:

- Punând piciorul pe pămîntul României, noua mea patrie, mă grăbesc



a exprimă membrilor Locotenenţei Domnesci simțemintele cele mai sincere.

Fericit că mă aflu în mijlocul naţiunii care M'a onorat cu încrederea sa,

adresez, înainte de tóte, rugăciunile Mele Cerului, pentru-ca să-Mi ajute a

împlini cu demnitate marea şi frumésa misiune, ce Providenţa Mi-a impus. »

In şirul deselor şi scurtelor Domnii din Principatele române se

oglindesce frămîntarea care a muncit şi slăbit secoli întregi societatea

românéscă, chiar în timpii ei eroici, spre marea daună a siguranţei

Statului şi a desvoltării némului.

Incepênd de la fundarea Principatelor, adecă în decursul a şése

secoli, numai şése Domni au avut Domnii mai lungi de două-deci de

ani:Matei Basarab (21),Constantin Brâncoveanu (25), Mircea-cel-Mare

(32), Alexandru-cel-Bun (32), Alexandru Basarab (40) şi Ştefan-Vodă

cel Mare şi Sfînt, precum îl numesc cronicarii şi poporul (47). De la

1714 până la 1859, în timp de un secol şi jumătate, s'au succes 33 de

Domnii în Moldova şi 38 în Valachia. Inţelepciunea poporului român,

tot-deauna tréz şi vioiu, a caracterisat aceste qile de nenorocire prin

cunoscuta dicătóre: «Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor. Aceste

dese schimbări se consacrase în urmă şi prin convicţiunea introdusă

în dreptul public, că Domniile din Principatele române nu pot şi nu

trebue să trécă peste şépte ani.

Ca o pétră de hotar între trecut şi viitor s'a aşezat Domnia de

peste trei-deci de ani a Regelui Carol, cu care România modernă şi-a

început traiul.

Acéstă Domnie nu-şi are însă însemnătatea ei numai în acest fapt al

lungei sale durate, ci mai ales în aşezămîntul puternic şi în mersul

temeinic al noului Stat. Munca poporului a fost o muncă organisată

şi a devenit ast-fel spornică. La dînsa s'a mai adaos munca neobo

sită a Aceluia care sta în capul naţiunii şi a căruia viéţă s'a înfipt

atât de adînc în însăşi viéţa poporului,în cât a devenit o parte din ea.

Sorgintea acestei munci comune a fost limpede. Poporul erà împins

de nevoile şi aspirațiunile sale legitime, –Suveranul de un simțemînt

viú al datoriei.

Din fundul unei cugetări adînci şi a unei inimi sincere eşiaú cuvin

tele rostite de tînărul Principe, când s'a presintat în qiua de 10 Mai

1866 Adunării naţionale, care-L alesese Domn fără a-L fi cunoscut. Erà

un program întreg al unei nouă vieţi, pe care Carol I îl proclamă şi

care cuprindea problema întregei sale Domnii, având dinaintea ochilor

un ţel înalt şi véqut, sprijinit pe o mare încredere în geniul popo
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rului român şi pe o credinţă tot atât de mare în reuşita unei nobile

întreprinderi. El qiceà:

«Mi se impun, o sciü, mari datorii. Sper că-Mi va fi dat a le îndeplini. Vă

aduc o inimă leală, cugetări drepte, o voinţă tare de a face binele,un devo

tament fără margine, către noua meapatrie,un neînvins respect de lege. Ce

tăţén astăi, mâne,deva fi nevoe,soldat,voiüîmpărtăşi cuvoi sârta cea bună,

ca şi pe cea rea.Din acest moment totul este comunîntre noi. Credeţiîn Mine,

precum eü cred în voi! Să ne facem datoria! Să ne întărim prin concordie!

Să unim tóte puterile nőstre, spre a fi la înălţimea evenimentelor!»

Aceste cuvinte,pline de însufleţire,trup s'aú făcut. Nu a promis Prin

cipele Carol în 1866 mai mult decât ce a îndeplinit şi ce îndeplinesce

păşind înainte pe calea bogatei sale vieţi. Necontenit El Işi aduce

aminte de programul Séü; necontenit El Şi-l împrospătéză în memoria

Sa şi în faţa poporului Sé. Rară consecinţă a vieţei şi care explică

astăqi marele succese dobândite!

Cursul clar şi desvoltarea fără şovăire a problemei, desemnate cu

precisiune prin o consciinţă curată şi netedă, se reflectéză în tête cu

vîntările Regelui Carol, în ori-ce loc şi în ori-ce moment ele a fost

rostite. Mai mult încă: fără ca ţelul să fie schimbat, cercul de vedere

se lărgesce cu importanţa ce capătă Statul român. Din cuvîntările

Regelui Carol se vede cum s'a înălţat Statul şi Suveranul sălă.

După qece ani de Domnie, El qiceà în qiua de 10 Maiü 1876:

«Fără a-Mi ascunde dificultăţile unei sarcine atât de mari, n'am védut

în puternicul apel îndreptat către mine decât o datorie de împlinit, o

frumósă misiune de realisat: acea de a ajutà un nobil popor, încercat şi

oţelit de seculare lupte şi suferinţe, în a-şi asigură o existenţă naţională

neatârnată şi a-şi păstrà neatinse scumpele sale drepturi strămoşesci. Sunt

mîndru de a puté spune astăi, că nu mă căiesc de avîntul inimei Mele şi

că încrederea ce am pus în naţiunea română a fost pe deplin justificată.»

Şi la aceste cuvinte inimóse El adăogià, plin de mărimea înaltei

Sale misiuni:

«Aparţine acum energiei şi devotamentului tuturor fiilor acestei ţări, apar

ţine prudenţei politice a corpurilor Statului, aparţine acum şi Mie, ertaţi

Mi acéstă afirmaţiune, aparţine rîvnei, activităţii şi neobositelor Mele stă

ruinţe, de a mijloc, de a ajunge, ca noua stare politică a României să pri

méscă o consecraţiune europénă.»
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Intrând după răsboi în capitala Sa căpitan victorios, Carol I alérgă

în mijlocul representanţilor naţiunii şi le qice în 14 Decembre 1877:

« In anul 1866, când am pus piciorul pe pămîntul românesc, am venit mai

întâiü în mijlocul Representațiunii naţionale, spre a spune ţării că din acea

li vom împărtăşi împreună sârta cea buna, ca şi pe cea rea. Un-spre-dece

ani au trecut de atunci. Multe greutați, multe nevoi am avut de învins.

De şése luni, mari şi însemnate evenimente s'au petrecut. Locul Meu în

asemenea împrejurări erà în fruntea 6stei, care aperà moşia românéscă,

onórea şi neatârnarea ei. Ţéra scie cum armata şi-a făcut datoria, cum

ea a realisat speranţele puse într'însa, justificând şi nestrămutata Mea în

credere. Sciu şi am simţit, că ţéra a fost într'un cuget unită cu Mine în

tóte grelele împrejurări prin cari am trecut şi că ea a tresaltat de bucurie

la audirea isbândelor armatei nstre. Sunt mîndru că am fost în capul ei

pe când şi-a vărsat sângele pentru independenţa scumpei nstre patrii.

In 10 Maiü 1880,Carol I resumă din nou rostul vieței sale şi al vieței

poporului român:

« La 10 Maiu 1866, pentru prima 6ră, se sigilă pactul, care a legat pen

tru tot-deauna destinele Mele cu acestă ţéră.

« La 10 Maiu 1877,un puternic şi bărbătesc frémăt făcu să tresară pe toţi

Românii de la o margine la alta. Ei se gruparăîmprejurulMeu strigându-mi:

– «Trage stramoşésca spadă şi reînvie ilele deglorie şi de fericire ale Ro

mânilor! Fă ţéra independentă!»

«Am mers vesel şi plin de încredere, căci sciam că am în urma Mea un

întreg popor. Şi ast-fel astădi, 10 Maiü 1880,serbăm voioşi aniversarea ne

atârnării României ca ţéra liberă şi suverană, recunoscută de tte Statele.

«Acum că, prin energie şi silinţele néstre, ne-am reluat locul ce ni se cu

venià, o îndoită şi nu mai puţin nobilă sarcină se impune veghiărilor néstre

patriotice: acea de a consolidă prin muncă,prin unitate,prin abnegaţiune,

ceea ce braţul vitéz al ostaşilor nostri, ceea ce mintea,prudenţa cumpănită

a tuturor bărbaţilor, cari au condus trebile publice, au dobândit pentru

scumpa nőstră patrie. Ast-fel se va dovedi şi mai bine că ţéra acésta, tot

atât de virilă şi de perseverentă în pace ca şi în răsboiu, este un element de

ordine şi de progres la locul ce Providenţa i-a însemnat. -

Când poporul român Ii oferi Coróna Regală, Carol I Rege arătă

faptele desăvîrşite până atunci şi sorgintea lor nesecată, asigurătére

pentru viitor, în cuvîntarea sa din 10 Maiü 1881:

«Serbarea de astădi consacră o epocă de cinci-spre-ece ani,plină de lupte

grele, de fapte mari. Sub puternicul scut al Constituţiunii, România a cre

scut, s'a desvoltat, s'a întărit. Stăruinţa naţiunii,vitejia armatei şi credinţa
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care am avut-o în bărbăţia poporului, a împlinit dorinţele nóstre cele mai

ardènde prin proclamarea Regatului, care este garanţia cea mai sigură pen

tru viitor. Primesc dar cu mîndrie, ca simbol al independenţei şi al tăriei

României, acestă corönă, tăiată dintr'un tun stropit cu sângele vitejilor

nostri, sfinţită de biserică. Ea va fi păstrată ca o comóră preţiésă, amintind

momentele grele şi timpurileglorise ce am străbătut împreună; ea va arătà

generațiunilor viitóre voinicia Românilor din est-timpi şi unirea care a

domnit între ţéră şi Domn. Pentru Regina şi pentru Mine însă, coréna cea

mai frumésă este şi rămâne dragostea şi încrederea poporului,pentru care

n'avem decât un gând: mărirea şi fericirea lui.

«Să ne unim dar în faţa acestor stéguri, cari au strălucit pe câmpul de

onóre, în faţa acestei coröne, emblemă a Regatului, împrejurul căreia

naţiunea strîngă-se ca oştenii împrejurul drapelului, în faţa acestei măreţe

manifestaţiuni,pentru care ţéraîntrégă a alergatîn capitalăspre a fi martoră

acestei dile fericite; să ne unim în strigarea scumpă inimilor nstre şi care

va găsi un răsunet puternic în acest loc sfinţit prin proclamarea celor mai

însemnate acte:Să trăiască iubita nőstră Românie, astăi încoronată prin

virtuţile sale civice şi militare!»

In 10 Maiü 1884, Regele resumă din nou începuturile Domniei Sale,

reamintesce faptele şi trage conclusiuni:

«Astăi sunt opt-spre-dece ani împliniţi, de când o mărinimósă naţiune

Mi-a încredinţat destinele sale.

Fără a-Mi ascunde marele răspunderi, cari, încă fârte tînăr şi fără ex

perienţă, luasem asupra Mea, am venit în mijlocul vostru, atrasprin o da

torie sacră, prin o misiune frumésă,şi cu hotărîrea nestrămutată a dobândi

pentru România neatârnarea sa.

« De atunci am întîmpinat împreună multe greutăţi, am trecut prin grele

încercări,împărtăşind cu poporul césuri bune şi rele;însă, cu răbdare şi prin

o înţelegere completă, neturburată nici un moment, între naţiune şi Tron,

am ajuns a îndeplini fapte, cari acum opt-spre-dece ani era privite nu

mai ca nisce dulci visuri.

« Rog pe A-Tot-Puternicul, ca ţéra să străbată de acum înainte o lungă

cale de linişte şi de prosperitate, spre a puté întemeiâ şi desvoltà ceea ce

am câştigat prin muncă şiînţelepciune, cugetând cu toţii numai la fericirea

scumpei néstre patrii.»

Când se împliniaú douë-deci de ani de Domnie, Carol I spuse, în

10 Maiü 1886, dinaintea poporului Săi, cugetarea cea mai intimă a

Sa despre Sine însuşi:

Privesc astăi spre o Domnie de două-deci de ani,–o clipă în viéţa unui



popor,–o vreme îndelungată în viéţa unui om. Tînèr şi plin de nădejde,

dar fără experienţă, am pus piciorul pe pămîntul românesc, şi am luat

atunci o grea sarcină asupra Mea. Numai credinţa în Dumnedeü şi în vii

torul României M'aú sprijinit în töte împrejurările. Cu anii s'a mărit nă

dejdea, experienţa nu s'a micşorat, sarcina Mi-a devenit scumpă şi viéţa

Mea este de-apururea închinată iubitei nőstre Românii. »

Când s'a împlinit douë-deci şi cinci de ani de ani de Domnie,Carol I

aşternîi,în cuvîntarea Sa din 10 Maiü 1891, tabloul acestei Domnii:

«Nepreţuit este pentru Mine, că cerul Mi-a dăruit fericirea şi tăria de

a conduce un pătrar de secol, fără sguduire, prin vremuri adese-ori furtu

nóse, destinele naţiunii, încredinţate Mie prin libera sa voinţă.

« In traiul omenesc, acest şir de ani,plini de lupte,griji şi grele încercări,

este îndelungat; în istorie însă, el se înfăţişéză ca o clipă.

« Din acest scurt timp totuşi, doresc ca un résunet să străbată viitorul şi

să încăldéscă inimile urmaşilor nostri, pomenind cum eram în trecut şi cât

drum şi câte jertfe s'au făcut ca să ajungem acolo, unde ne găsim astăi.

« Prin alegerea Mea, România a consfinţit una din dorinţele ei, rostite în

epoca redeşteptării sale naţionale, punând ast-fel cheia boltei unei opere

urmărite cu neadormire şi sprijinite pe o adîncă convingere, care singură

póte să ducă la isbândă.

« Erà dar o sfîntă datorie pentru Mine de a răspunde la chemarea unui

popor, care-şi dovedise destoinicia în învingerea greutăţilor şi în înfrun

tarea tuturor primejdiilor pentru păstrarea moşiei strămoşesci şi redobân

direa neatârnării sale.Glasul vitezei naţiuni române a răsunat în sufletul Meu;

îndemnat de virtuţile séle bărbătesci, Mi-am părăsit familia, am lăsat legă

turile Mele din trecut şi am alergat în mijlocul aceste familii mari, care

M"a primit cu braţele deschise, ca o chezăşie a viitorului său.

«In îndeplinirea sarcinei ce am luat, am adus o inimă caldă şi voinţa ho

tărîtă de a-Mi închină tóte puterile fericirii României, având o singură am

biţiune, acea ca numele Meu să fie înscris alăturea cu acele ale fiilor prea

iubiţi ai patriei. Tînăr şi fără experienţă, M'am pus la lucru; am îmbrăţişat

cu ardőre aspiraţiunile ţării; în desele Mele călătorii prin töte judeţele, am

studiat traiul şi obiceiurile poporului, i-am cercetat nevoile şi dorinţele,

spre a puté ast-fel împlini cu consciinţă datoria Mea către el. Două lucruri,

de la începutul Domniei Mele, am urmărit mai cu semă cu neîntreruptă

stăruinţă, simţind că ele vor fi cele mai puternice pârghii ale desvoltării

nőstre sociale. Aceste două lucruri sunt: armata şi drumul de fer, – cea

dintâiü ca o adevărată şclă naţională şi ca mijlocul cel mai sigur pentru

întemeiarea ţării ca Stat de sine stătător,– cea-laltă ca o unéltă dintre cele

mai bune spre a deschide isvórele bogăţiilor néstre.

«Cu adîncă satisfacţiune pot constată astădi, că aceste două puternice



elemente de tărie au alcătuit statornica temelie a desvoltării nóstre politice

şi economice.

«Când privim trecutul de acum douë-deci şi cinci de ani, ne putem făli

de progresele şi de avîntul neaşteptat al tuturor ramurelor activităţii pu

blice, avînt care astădi nu mai pâte fi oprit. Dar nimic n'aş fi putut face

fărăîncrederea naţiunii şi fără sprijinul însemnaţilor bărbaţi, cari M'aú în

cunjurat cu credinţă şi au lucrat fără preget la ridicarea acestei opere

măreţe, care a dat generațiunii de faţă o patrie liberă, iar generațiunilor

viitóre o zestre bogată, ce sunt sigur că vor sci a o păstrà şi a o mări.

« România modernă este făcută de Români. Este o fericire şi o mîndrie

pentru Mine, că M'am aflat în fruntea ei tocmai în césul reînvierii sale,

când ideile sădite de cei bătrâni cu atâta rîvnă patriotică au dat rédele lor.

«Serbăm dar astăi nu numai o Domnie de doué-deci şi cinci de ani,

ci mai mult: întocmirea unei ţări unite, de sine stătătâre, într'un trainic

Regat.»

Ca să se védéscă cât de adînc a pătruns Regele Carol în viéţa po-

porului român şi în desvoltarea Statului, nu avem decât să amintim

cum El caracterisà,în 28 Novembre 1884, în stilul lapidar al adevăra

tului istoric, ceea ce a fost pentru Români luptele dimprejurul Plevnei:

Plevna, acest mormînt al numeroşilor nostri viteji, a devenit o luci

tóre radă de lumină, care a încăldit simțemîntul patriotic, a reînviat virtu

ţile răsboinice, a întarit şi înălţat pe poporul român. »

Nu numai în cuvîntările Sale la ocasiuni ce se reînnoiau în fie-care

an, se constată rostul neschimbat al cugetărilor şi faptelor Regelui

Carol, ci şi în cuvintele prin cari El, în momente decisive, arată po

porului cari îi sunt datoriile şi apreciază mai în urmă cum ele a fost

îndeplinite. Ast-fel,în 27 August 1877, când duceă poporul român spre

a fi din nou botezat în foc de reînviere şi de regenerare, El qiceà

armatei:

«Reîncepem astădi luptele glorise ale străbunilor, alăturea cu numeró

sele şi bravele armate ale uneia din cele dintâi Puteri din lume. Armata

română, deşi mică, se va distinge, sunt sigur, prin bravura şi disciplina

ei. Ea va redà ast-fel României rangul ce a avut altă dată şi care i se

cuvine între naţiunile europene. Faceţi să fâlfâe din nou cu glorie drape

lul românesc pe câmpul de bătaie, unde strămoşii vostri au fost secoli în

tregi apărătorii legii şi ai libertăţii. »

Iar când armata se întorcea, în 2 Decembre, încununată de laurii
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unei glorii neperitóre, El adresà soldaţilor următârele cuvinte ini

mőse:

«Străduinţele véstre, nobilele şi eroicele suferinţe ce aţi îndurat, sacri

ficiile generóse ce aţi făcut cu sângele şi cu viéţa vóstră, téte aceste au

fost resplătite şi încununate în diua în care îngrozitérea Plevna a căut

înaintea vitejiei vóstre, în iua în care cea mai frumésa őste a Sulta

nului, cel mai ilustru şi brav General al său, Osman biruitorul, au fost

biruiţi şi au depus armele înaintea vstră şi a fraţilor vostri de glorie,

soldaţii Maiestăţii Sale Imperatului Rusiei. Povestea faptelor măreţe ale

trecutului, voi aţi îmbogăţit-o cu povestea faptelor nu mai puţin mari ce

aţi săvîrşit, şi cartea vécurilor va păstrà, pe neştersele ei foi , numele

acestor fapte alături de numele vostru. »

Dar şi munca pacinică, care înalţă şi întăresce, este preţuită de

Carol I şi legată de propăşirea generală a poporului. In 14 Octobre

1881, El qiceà la Focşani:

«Celebrăm astădi o îndoită serbare: deschiderea unei linii de o mare în

semnătate economică şi strategică şi inaugurarea întâiului drum de fer con

ceput, condus şi isprăvit prin noi înşine.Salut cu mîndrie şi bucurie acestă

lucrare românéscă. Mulţumesc tuturor acelora, cari au contribuit la acestă

frumósă isbândă.

«Sunt 22 ani, când Comisiunea centrală puse la Focşani întâia semînţă

pentru unire, nu s'a gândit că în un timp aşă de scurt un Stat puternic ar

résări, că un Regat ar înflori, care va străluci departe peste hotarele ţării

prin virtuţile sale politice şi militare, prin progresele sale economice.

«Sunt 12 ani, când întâiul car de foc străbătîi câmpiile frumése, holdele

bogate ale României, nu se prevedea că în timp aşă de scurtvom lucră şi

esploatà singuri, prin propriele nóstre mijlóce, drumurile de fer; că vom fi

deplin stăpâni ai acestei mari artere a civilisaţiunii, care a dat un avînt

neaşteptat vieței nőstre comerciale. Iată succese strălucite, progrese însem

nate, dobândite prin noi înşine.

« Da! Prin noi înşine! Aceste mîndre cuvinte, cari împodobesc Coróna Ro

mâniei, trebue să fie săpate în inima fie-căruia Român.Trebuie ca ele să fie

călëuza nőstră, fiind-că ele ne vor da tărie în a învinge tâte greutăţile; ele

ne vor da încredere în viitor. »

Când Regele aşéză lângă Sine pe Moştenitorul Tronului, cu adîncă

cugetare El îl aduce în sînul Academiei în 16 Martie 1890 şi expune

în câte-va cuvinte situaţiunea amîndurora:

« In fie-care an, Regina şi Eu venim cu o reînnoită şi vie mulţumire în

mijlocul Academiei, unde aflăm tot-deauna o primire aşă de căldursă. De



astă dată, mulţumirea Mea e cu atât mai mare, că introduc în sînul Aca

demiei pe iubitul Meü nepot, pe Moştenitorul Tronului.

Invëţând de timpuriu frumésa limbă românéscă şi preţuind de pe acum

istoria naţională, atât de bogată în evenimente mari şi glorise, el scie preţui

desvoltarea şi propăşirea Statului românesc, faptele însemnate ale trecu

tului, renascerea poporului nostru. Având acum pe Moştenitorul Mel lângă

Mine, voi deşteptà şi voiü încăldi necontenit în inima sa simțemîntul da

toriei către ţéră şi al iubirii de patrie,pentru-ca la timpul său să ptă ocupà

cu vrednicie locul înalt, de unde e chemat să fie un apărător convins al insti

tuţiunilor ţării,un sprijinitor plin de rîvnă şi înfocat al limbei şi al literaturei

românesc, pe care am îmbrăţişat-o cu atâta statornicie şi dragoste din diua

când numele Meu a fost înscris în fruntea Academiei.

« Acéstă onóre o pot răsplăti numai prin ovoinţă hotărîtă de a face ce este

în puterea Mea, ocrotind sciinţele şi împodobind istoria naţională prin fapte

rodnice ale némului românesc.»

Strîns unit cu ţéra şi poporul,precum rare-ori se întîmplă, fie-care

pas al Regelui Carol e făcut cu privire către legămîntul cu ţéra şi

cu poporul. Ast-fel, când inauguréză Castelul Peleş, în 25 Septembre

1883, El qice :

«Am clădit acest Castel ca un semn trainic, că Dinastia alésă liber de

naţiune este adînc înrădăcinată în astă frumósă ţéră şi că răsplătim dra

gostea poporului nostru cu încrederea nemărginită, care avem în viitorul

scumpei néstre patrii. Implinesc dar o datorie sacră, o vie dorinţă, ridi

când cu vin românesc, în acestă Casă a nőstră, cel întâiü pahar în onorul

şi pentru fericirea României.»

Putem dar repeţi şi astăqi cuvintele rostite în 1880 în Senatul Ro

mâniei:

Mari sunt progresele făcute de ţéră de când Carol I s'a suit pe Tronul

României. Mari şi grave au fost şi evenimentele, ce au trecut peste noi.

Tóte însă dovedesc, că naţiunea nu putea face în 1866 o alegere mai noro

cósă a Suveranului ei. Noi o scim şi o simţim.E momentul ca să o spunem,

ca şi în afară să se scie că recunscem acésta pe deplin.

«Respectul legilor este basa existenţei şi a viitorului unui Stat, funda

mentul desvoltării sănătőse a unei naţiuni. Toţi cetăţenii consciințioşi şi

cari sciü a se pune de-asupra fluctuațiunilor de partid trebue să declare,

că Constituţiunea, legea fundamentală, are în Carol Iîntâiul, cel mai energic

şi cel mai virtuos susţinător şi apărător. El arată acî tuturor, din înălţimea

Tronului, calea de urmat.

A-şi devotà viéţa binelui public este o întreprindere pe cât de frumésă

pe atât de grea. Indătinat se gândesc 6menii numai la onorurile şi plăcerile



acestei misiuni, nu şi la marele îndatoriri ce sunt legate de ea. Cu cât mai

sus stă un bărbat de Stat în posiţiunea şi influenţa sa, cu atât mai grea

este îndeplinirea cerinţelor ce i se adreséză lui din tte părţile. Suveranu

lui unei ţări însă i se cere o muncă constantă, egală,fară repaos. Bărbaţii

politici îşi pot acordà repaosuri timporale;Suveranulse odihnesce de munca,

ce şi-a impus, numai când se cobóră în mormînt.

«Toţi cari au avut ocasiunea a lucră cu Domnitorul sau a urmări traiul

Sëú, sciü că diua întrégă şi tóte dilele anului sunt întrebuinţate de Dînsul

în mod constant şi exclusiv la afacerile deStat. Cunoscinţa Sa de 6meni şi

de lucruri, cugetarea Sa continuă şi ocuparea Sa minuțisă cu interesele şi

afacerile ţării, studiele Sale asupra istoriei şi politicei generale şi speciale

a Statelor: iată plăcerile lui Carol I. Se péte dice în adevăr despre Dînsul

că El Se consideră,ca şi Frideric străbunul Séü cel mare, ca–întâiul servitor

al Statului, precum El este întâiul cetăţân în îndeplinirea consciinţiósă şi

prevédétóre al înaltelor Sale datorii. Acesta a şi creat lui Carol I în afară

de ţéră o posiţiune atât de respectată,în cât nu numai că ea e recunoscută

de bărbaţii însemnaţi ai Europei, dar a şi produs pentru ţéră fructele sale.

Putem şi trebue să mărturisim, că dacă în ultimul răsboiu România a putut

pluti de-asupra marelor dificultăţi de cari eram încunjuraţi, păstrând gu

vernul naţional şi libertăţile publice, acésta o datorim lui Carol I. Numai lui

Carol I şi nici unui altuia putea Impăratul Alexandru al Rusiei să încre

dinţeze unul din comandamentele cele mari ale propriei sale armate, şi

numai ast-fel s'a făcut putinciósă separaţiunea armatei românesci de armata

ruséscă şi, prin urmare,şi succesele ei personale, bine accentuate şi certe,

astădi necontestabile şi necontestate.Numai sub conducerea lui Carol I am

putut ajunge cu o aşà mare repediciune la ţelul dorinţelor nstre,—la in

dependenţa României, la stima şi încrederea ce are Europa în patria nőstră.

«Dacă ne uităm la viéţa privată a Domnitorului, ea pte servi tuturor

de exemplu strălucitor. Moralitatea şi religiositatea, munca şi seriositatea

domnesc în palat,-şi acésta este un mare lucru pentru ţéră şi pentru popor. »

Când se apropiă împlinirea a două-deci şi cinci de ani de Domnie

a Regelui Carol, Academia a crequt de a sa datorie a înfăţişă popo

rului român şirul faptelor desăvîrşite în acest timp.

In 27 Martie 1890 Academia luă decisiunea–ca, pentru a sărbători

jubileul de 25 ani ai Domniei Regelui Carol, să presinte in corpore

Maiestăţii Sale Regelui o ediţiune de lux a cuvîntărilor, pe cari Maie

statea Sa le-a ţinut în diferite ocasiuni.

Pentru-ca acéstă decisiune să fie pe deplin realisată, cuvîntările

Regelui trebuia aduse în legătura lor firéscă cu însăşi viéţa Statului,

cu actele publice cele mai importante şi cu faptele cari au înălţat
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patria şi Suveranul. Lucrarea numai atunci putea fi de un folos real,

când deveniă un drumar complet de orientare în bogata Domnie a

Regelui Carol. Pentru a o desăvîrşi ast-fel, trebuiă ca cine-va să i se

consacre deplin şi întreg pentru cât-va timp. D-l Eugen Brote a luat

asupra sa acéstă sarcină şi a realisat cu prisos decisiunea Academiei.

Lucrarea cuprinde cei trei-deci şi unul de ani ai Domniei Regelui

Carol, începând cu 1866 şi terminând cu 1896.

Naţiunea va preţui marea ei valóre şi folosul ei însemnat.

10 Mai 1897. D. Sturdza

Secretarul general al Academiei.
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ANUL 1866

Se proclamă Domn al României Comitele de Flandra.–

Se instaléză Locotenenţa Domnéscă compusă de Generalul

Nicolae Golescu, Colonelul Nicolae H a r alambie şi Las

car Catargiu. –Ministri : Ion Ghica (Preşedinte şi Ex

terne), Dimitrie Ghica (Interne), Petru Mavrogheni

(Finanţe), Ioan Cantacuzi no (Justiţie), C. A. Rosetti

(Culte şi Instrucţiune), Maiorul Dimitrie Le cca (Răsboiü)

şi Dimitrie A. Sturdza (Lucrări Publice).

Pórta protestéză în contra proclamării de Domn a Comi

telui de Flandra şi cere întrunirea unei Conferinţe a Pu

terilor la Paris.

Principele Carol de Hohenzollern sosesce la Düsseldorf pentru

a seroa Pascele în familia sa.

Disolvarea Senatului şi a Adunării Deputaţilor.

Ioan Brăti a nu sosesce la Düsseldorf.

Ioan Brătia nu este primit în audienţă de A. S. R. Princi

pele Anton de Hohenzollern şi de A. S. Principele Carol de

HIohenzollern.

In urma refusului Comitelui de Flandra de a primi

Coróna României şi în urma depeşilor primite de la d-l Ioan

Bălăce a nu, Agentul României la Paris, Locotenenţa Dom

néscă decide a se supune unui plebiscit alegerea de Domn a

Principelui Carol de Hohenzollern.

Se publică decretul Locotenenţei Domnesci pentru instituirea

Societăţii Literare Române.

A. S. Principele Carol de Hohenzollern primesce de la Regele

Wilhelm al Prusiei o scrisére, prin care-i comunică urmă

tórea telegramă a d-lui Ioan Brăti a nu către A. S. R. Prin

cipele Anton de Hohenzollern :

Cinci miline de Români aclamă de Suveran al lor pe

Principele Carol, fiul Alteţei Vóstre Regale. Tóte templu

rile sunt deschise şi vocea clerului se înalţă cu aceea a

Trei-deci de ani de Domnie. 1.

1866

Febr. 11 (23)

14 (25)

Mart. 13(25)

17 (29)

18(30)

19(31)

30(11)

Apr. 1 (13)

3 (15)
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1866

Apr. 3 (15)

7 (19)

8 (20)

20 (1)

22 (3)

27 (9)

28 (10)

Poporului întreg spre Cel etern, ca să-l rge a bine-cu

vîntà pre Ales şi a-l face demn de străbunii săi şi de în

crederea ce naţiunea întrégă a pus în el.

A. S. Principele Carol de Hohenzollern a dat la acestă tele

gramă următorul respuns:

Am primit cu o vie emoțiune noutatea ce-mi anunţi

cu atâta efusiune de inimă. Judecata asupra oportunităţii

şi decisiunea cestiunii este acum în mânile Regelui, că

ruia am supus îndată comunicarea Domniei-Tale.

A. S. Principele Carol de Hohenzollern e primit de Comitele

de Bismar ck, de Regele Wilhelm şi de Principele Moşte

nitor al Prusiei.

Se proclamă alegerea prin plebiscit a Principelui Carol de

Hohenzollern ca Domn al României, cu 685.969 voturi pentru

şi 224 contra.

Conferinţa Puterilor din Paris decide, ca în noua Adunare

Moldovenii şi Muntenii să voteze separat asupra menţinerii

Unirii Principatelor.

A. S. Pincipele Carol primesce în audienţă pe d-nii Ioan

Brătianu şi General Davila.

Se publică decretul Locotenenţei Domnesci pentru numirea

membrilor Societăţii Literare Române şi anume: din Mara

mureş: Iosif Hodoşşi Alexandru Roman; din Transilva

nia: Timoteü Cipariu, Gavril Munteanu şi Gheorghe

Bariţiu; din Banat: Andreiu Mocioni şi Vicenţiu Ba

beş; din Bucovina: Alexandru Hurmuza chi şi Am

br osiu Dimitrovici; din Basarabia: Alexandru H as

de ú, Constantin St am ati şi Ioan Străje scu; din Ma

cedonia: Ioan Caragi ani şi Dimitrie Coza covici.

A.S. Principele Carol primesce în audienţă pe d-nii Ioan

Brătianu şi Ioan Băl ă ce a nu şi iea hotărîrea de a plecà

în România.

Adunarea numită - Constituanta - se deschide prin următo

rul Mesagiü al Locotenenţei Domnesci:

Domnilor. Deputaţi,

Sesiunea care se deschide astăqi are să fie una din

cele mai însemnătre în analele patriei nstre; misiunea
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ei este mare şi glorisă; ea are să însemne o eră nouă

în analele României; cestiunile cele mai vitale pentru

existenţa nőstră politică şi naţională vor fi supuse chib

zuirii. Domniilor-V6stre, şi de la Domnia-Vóstră atîrnă,

ca faptele ce va avé să înregistreze istoria să fie stră

lucite. Soluţiunea ce veţi da lucrărilor, asupra cărora

sunteţi chemaţi a desbate, va asigură în viitor o srtă

stabilă şi prosperă pentru ţéra nőstră.

De şépte seculi Românii au căutat să aşeze un Stat

puternic, întemeiat pe instituţiuni solide şi liberale; lup

tele lor în acestă privinţă au fost eroice şi nici o istorie

nu este mai bogată în fapte mari, în sacrificii şi abne

gaţiuni, ca istoria nőstră.

De când Radu Negru şi Dragoş au aruncat temeliile

a două Principate, istoria acestor ţări surori a fost se

mënată de un şir de lupte sângeróse pentru libertate,

pentru naţionalitate şi pentru existenţa némului român,

al cărui Traian a aruncat seminţia, ca să dea réde stră

lucite sub Mircea-cel-Bătrân, sub Michaiu-cel-Brav, sub

Ştefan-cel-Mare şi sub Alexandru-cel-Bun, şi ca să se deş

tepte puternic şi setos de drepturile sale la 1821, la 1848,

la 1859 şi la 1866.

Toţi suntem mîndri de istoria ţării néstre. Puşi între

némuri numeróse şi cotropitre, posiţiunea nőstră geo

grafică a făcut ţinta nőstră mult mai anevoe de atins

decât a celor-lalte naţiuni. Românii, de la fundarea pa

triei nstre şi până acum, au avut a se luptà cu multe

obstacole, cu multe ambiţiuni, cu multe aspirări de co

tropiri; ei au avut a combate şi intrigi cari semăna

discordia între dînşii şi cercări cu mână armată; ei a

avut a înlăturà şi năvălirile barbarilor şi lăcomia naţiu

nilor puternice de primprejur de a-i încorporă; şi din

tóte aceste lupte ei au eşit triumfători; tari de credinţa

şi de voinţa lor, tari de originea şi de bărbăţia lor, tre

când prin tte vicisitudinile, ei au rămas Latini, mai La

tini decât fraţii lor din Italia şi din Spania.

In tóte epocele, în tte fasele prin cari au trecut ei,

de la fundarea acestor ţări şi până acum, Unirea a fost

aspiraţiunea principală, ţinta urmărită de dînşii ca o ces

tiune de vićţă politică şi naţională. Unirea a existat în
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Apr. 28 (10) fapt; o găsim strălucită şi puternică în mai multe din fa

sele istoriei nstre, şi luptele cele mai stăruitre au fost

pentru a o conservă sau pentru a o redobândi, când ea

a fost perdută. Vicisitudinile politice, prin cari au trecut

Românii, au putut să-i desparţă pentru un timp mai

mult sau mai puţin provisoriü, dar nici odată să-i des

naţionaliseze; dovadă de acésta este, că după nenumăra

tele perderi, după ani îndelungaţi de sugrumări politice,

nimic nu a putut schimbà nici limba, nici tradiţiunile,

nici drepturile néstre de autonomie.

Aspirările Românilor către Unire, deşi manifestate cu

energie şi tăria dreptului, nu s'au putut realisă într'un

mod definitiv decât la începutul anului 1859; după ce

ţéra întrégă fusese consultată, nu a avut decât o voce

ca să o céră, decât o unanimă înfrăţire în dorinţa şi în

voinţa de a o realisà.

Diua de 11 Februarie a fost cea mai puternică dovadă

despre sentimentele Românilor pentru Unire. Intriga ini

mică românismului s'a cercat a ne-o smulge; dar Dum

nedeü, care protege România şi care a împlântat în

inima fiilor ei credinţa naţionalităţii, nu a ertat şi nu

va ertà, ca o mână sacrilege să se atingă de dînsa şi să

ne răpéscă ceea ce s'a dobândit cu atâtea sacrificii. Din

contră, cercările acelora, a cărora intrigă şi egoism au se

cat în inima lor dulcea simţire a iubirii de patrie, a în

tărit mai mult credinţa naţiunii în Unire.

Unirea este astăqi un fapt puternic, intrat în dreptul

gintelor; l'am susţinut cu preţul a imense sacrificii şi

voim să-l menţinem neatins în viitor. Dar acestui fapt, îi

lipsià până acum consolidarea aceea, care are să facă din

România o naţiune care să aibă rangul ce i se cuvine

în lucrarea progresului şi a civilisaţiunii; consolidarea

aceea pe care au dorit-o Românii în toţi timpii, pe care

aú cerut-o Divanurile ad-hoc, pe care au cerut-o tóte

corpurile constituite ale Statului în tte ocasiunile, pe

care în cele din urmă a cerut-o şi Adunările legiuitére

şi Comisiunea centrală în mai multe rînduri; consolida

rea aceea în sfîrşit, care a făcut pe Români, în urma că

derii celui din urmă Domnitor, să pue capăt perturbă
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rilor şi sfâşierilor, proclamând un Domn dintr-o familie

regéscă.

Idea de a avé un Principe ereditar dintr'una din fa

miliile suverane ale Europei este o idee de iubire şi de

înfrăţire între Români, este o idee de stabilitate, de în

tărire naţională, este o pavăză în contra aspirărilor şi

ambiţiunilor hrănite de speranţe nesocotite, este garanţia

cea mai asigurătâre în contra vicisitudinilor ce am cer

cat până adi. Acéstă idee, care a găsit ecou în tte ini

mele Românilor, a făcut să tacă tóte ambiţiunile, a stins

tóte pasiunile, a înfrăţit tóte taberele, a unit tte inteli

genţele, şi de la un capăt la cel-lalt al României cu o

singură voce a realisat voturile Divanurilor ad-hoc în

persóna Comitelui de Flandra.

Deşi plenipotenţii mai multor Puterii vedeau în cere

rile Divanurilor ad-hoc singura soluţiune raţionabilă ce

se puteă da unei cestiuni ardènde, care a mişcat tîtă Eu

ropa, singura garanţie de a se înfiinţă la gurile Dunării

un Stat durabil; deşi acestă idee a găsit apărători căl

duroşi în 6menii cei mai eminenţi, ca Comitele Walewski,

Cavour şi ca Generalul Kisseleff, bărbat care cunosceà

România şi a cărui memorie este între noi încunjurată

de respect şi de recunoscinţă; deşi aceşti bărbaţi s'au

pronunţat atunci să ni se acorde un Domnitor din una

din familiile domnitére ale Europei, ca singurul mijloc

de a înlăturà pe viitor ori-ce împrejurări ulterióre de

complicaţiuni şi de turburări ; dar oposiţiunile aduse de

Inalta P6rtă şi Austria a reuşit a înlăturà adevărata

soluţiune şi a se adoptă în Convenţiunea din 19 August

o soluţiune, care, nesocotind trebuinţele néstre, erà con

demnată din cea dintâiü qi, chiar de acei cari ne supu

neaú la o nouă încercare de Domnitor pămîntén.

Ca să vedem cât idea de un Principe dintr’o familie

Domnitóre din Europa este de salutară şi de indispen

sabilă pentru prosperitatea şi liniştea ţării, nu avem decât

să ne aducem aminte cele petrecute la alegerea celui din

urmă Domnitor şi nenorocirile cari ameninţau ţéra, dacă

principiul Unirii nu ar fi venit să pue capăt tristelor scene

şi sfâşierilor ale ambiţiunilor şi ale luptelor înverşunate

ce s'a ivit atunci într'un grad aşà de mare,în cât intre
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Apr. 28 (10) pusese ura şi discordia în societate, şi al căror resultat

a fost alegerea unui om care erà negaţiunea a ori-ce con

vicţiuni, a ori-ce principiu, a ori-ce credinţe.

Toţi avem încă întipăriţi în mintea nőstră şépte ani de

înjosire, de suspiciuni, de persecutări,în cari instituţiunile

ţării, compromise, erau aduse la o desăvîrşită decădere,

în cari administraţiunea ajunsese la culmea arbitrariului

şi a corupțiunii, în cari tte drepturile, tte legile, téte

libertăţile erau violate, sfâşiate, călcate în picióre şi în

locuite cu un sistem de guvernare deslorăcat de ori-ce

respect uman, de ori-ce capacitate, de ori-ce simţ de ju

stiţie.Toţi avem încă în faţa nőstră acei şépte ani de umiliri,

de delapidări şi de suferinţe; toţi scim câtă resemnaţiune

şi câtă abnegare a trebuit, cu câtă bărbăţie. Românii au

suferit acea stare nenorocită de lucruri, numai şi numai

pentru-că se temeau ca nu cum-va perturbaţiunea ce putea

să aducă răsturnarea Domnitorului săvateme Unirea. Acestă

consideraţiune a ţinut pe Români pironiţi în suferinţele

lor, căci acestă religiune politică fusese compromisă de

către acel Guvern, şi într'un aşà de mare grad, în cât

ómenii de rea credinţă putuseră exploatà credulitatea

publică în unele localităţi şi făcuseră a se atribui acestui

principiu măreţ al Unirii ranele dureróse, cari proveniau

din rătăcirile unei administrațiuni cupide şi incapabile.

La 11 Februarie Românii, aduşi la culmea desperării şi

nevoind să lase să pră o ţéră pentru care străbunii lor

aú vărsat eroicul lor sânge; Românii, indignaţi de a vede

drepturile şi libertăţile lor batjocorite şi nimicite; Românii,

popor şi armată în unanimitate, setoşi de a scăpà ţéra,

au dărîmat o stare de lucruri ucigătre, şi de-odată cu

aclamarea principiului de Domnitor dintr-o familie regéscă,

aú scris pe frontispiciul naţional, în locul arbitrariului şi

al prevaricaţiunii, justiţie şi libertate.

La 11 Februarie, corpurile Statului au proclamat prin

cipiul stabilit de Divanurile ad-hoc. Inalta Pörtă,înteme

indu-se pe protoclele de la 1859 şi de la 1861, a invitat

îndată pe representanţii Puterilor garante, cerând ca o

("ameră să se adune la Bucuresci şi alta la Iaşi, să alégă

pentru fie-care din vechile Principate câte un Domn. Eu

ropa întrégă însă într'o glăsuire a judecat cestiunea de-
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schisă în qiua de 11 Februarie, o cestiune de drept inter

naţional, că trebue cercetată acolo unde a fost tractată

întâiü, şi ast-fel conferinţele s'a convocat la Paris.

Camera, Senatul şi Guvernul, a numit şése delegaţi

cari să stăruiască pe lângă Inalta P6rtă,pe lângă Puterile

garante şi pe lângă conferinţe pentru realisarea votului

de la 11 Februarie.

Acî 6re-cari aspirări şi temeri, isolate în adevăr, dar

îngrijitére, se manifestară; scirile dobândite despre dis

posiţiunile conferinţelor, interpretate cu rea credinţă în

tr'un sens defavorabil de 6meni réú intenţionaţi; impo

sibilitatea în care s'a crequt Comitele de Flandra de a

primi Tronul României ce i se oferiă, aú început a fră

mîntà spiritele acelora pe cari Dumnedeú i-a condemnat

a nu crede nici în iubire de ţéră, nici în lealitate, a nu

mai crede nici în virtute, nici în devotament, nici măcar

în qile solemne şi critice. O luptă de oposiţiune seriósă

se pregătiă repede în Cameră, luptă care ar fi compro

mis viitorul ţării, de nu s'ar fi prevenit la timp. Cu atât

mai lesne cu cât în afară se qiceà pe de o parte că re

presentanţii naţiunii nu mai erau în unire cu Guvernul în

privinţa principiului de la 11 Februarie, iar pe de alta se

negà acelei Camere dreptul de a vorbi în numele naţiunii.

In faţa unei asemenea situațiuni,Guvernul a crequt de da

toria sa să facă apel la naţiune, şi acestă datorie a îm

plinit-o.

In intervalul convocării colegiilor electorale pentru ale

gerile Camerei, Tronul României a rămas vacant prin

declaraţiunea făcută de Maiestatea Sa Regele Belgiei, că

fratele său nu pte primi Coróna României.Tot într'acest

interval intriga nu încetà manoperele sale, ea vérsà chiar

bani, şi bani mulţi, şi se gătiă a face să isbucnéscă în

ţéră o acţiune fatală, o acţiune de mérte politică şi naţio

nală pentru noi, acţiune a cărei cercare fu durerosul

eveniment din Iaşi. Laudă şi onére însă patriotismului

bărbaţilor români! La ori-ce om de valóre s'a adresat

agenţii acestei intrigi, la ori-ce cetăţén matur şi cu con

sciinţă s'aú adresat instigatorii ei, a fost respinşi cu in

dignaţiune. Armata nőstră probă încă odată că scie să

apere drepturile şi instituţiunile patriei.
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Apr. 28 (10) In aceste condiţiuni situaţiunea deveniă şi mai grea.

Aceste manopere culpabile şi sedițióse, deşi nu aveau

nici un ecou, nici o putere în ţéră, îngrijiră însă în străi

nătate chiar şi pe cei mai bine-voitori ai causei nőstre;

cabinetele şi presa începură a se preocupà de dînsele şi

inimicii căutară a le exploatà, dând un sens defavorabil

aspirărilor şi voinţei Românilor, şi mai cu deosebire una

nimităţii ce există în aceste aspirări şi voinţe.

In urma disolvării Adunării, conferinţele,întrerupte după

încheiarea făcută în diua de 4 Aprilie: până se va ved

ce va face noua Cameră, ale cărei arătări despre dorinţele

populaţiunilor să facă obiectul unei atenţiuni bine-voi

tóre din partea Puterilor, tot-deauna animate de dorinţa

de a ajunge la o stare de lucruri care să consolideze li

niştea, buna stare şi prosperitatea Principatelor, fură

convocate,prin stăruinţa Baronului de Budberg, îndată ce

scirile întîmplării de la Iaşi au ajuns la Paris.

Imprejurările devenind ast-fel din ce în ce mai compli

cate, o datorie nouă născeà din ele pentru Guvern, datoria

de a curmà cu un fapt împlinit tte consecinţele vătămă

tóre ce ele ar fi putut avé şi de a le stîrpi prin o ini

țiativă energică şi seriósă, care să aibă o importanţă în

balanţa decisiunilor Europei şi să ridice ori-ce bănuială

despre esitațiunile ce ar fi putut fi despre dorinţa şi stă

ruinţa Românilor în Unire.

Indată ce avîi sciinţă despre acele intrigi,Guvernul,ur

mând nestrămutat pe calea ce şi-a tras la 11 Februarie

şi credincios angagiamentelor sale către naţiune, a luat

tóte măsurile, ca să nu lase să se compromită existenţa

nőstră politică şi naţională. După indicaţiunile Agentului

sëú la Paris şi ale delegaţilor numiţi de puterile consti

tuite ale Statului, a supus votului universal candidatura

Principelui de IIohenzollern, sub numele de Carol I, şi

mulţumită patriotismului, înţelepciunii şi credinţei naţiu

nii, 685.969 voturi au răspuns la acest apel şi s'au pro

nunţat pentru, pe când numai 224 au respins soluţiunea

salvatóre, acéstă soluţiune de viéţă pentru noi.

Astăqi, în urma determinaţiunii. Principelui Carol de

Hohenzollern de a primi Coröna ce-i oferim şi în urma

declarării din urmă a conferinţei, declaraţiuni cari Vi se
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vor depune pe biuroú, sőrta ţării este în mânile Domniei

Vóstre, şi este în mâni bărbate. Guvernul nu are cea mai

mică îndoială că veţi perseverà şi că veţi încoronă opera

începută de noi. Răspundeţi la marea misiune ce aveţi,

strigând într'un singur glas: Să trăiască Carol I, alesul

poporului român întreg. Fiţi tari în credinţa, că glasul

Vostru va fi audit.

In mijlocul preocupaţiunilor de ordinul acelor ce v'am

expus, Guvernul nu a crequt oportun a grăbi negociaţiu

nile începute la Constantinopole pentru mănăstirile qise

închinate. Acestă negociaţiune a luat început acum în

urmă din faptul secularisării aşezămintelor religise, în

deplinit prin legea din 13 Decembre 1863. Representanţii

Puterilor garante, cari de la Convenţiune nu se mai ocu

paseră într-un mod formal de acéstă afacere, se adunară,

în urma promulgării legii de secularisare, în conferinţe şi

hotărîră, prin protocolul de la 28 Mai 1864,pe de o parte

instituirea unei comisiuni internaţionale pentru studiarea

cestiunii în amănunturile ei şi cu dreptul de a puté face

cercetări la faţa locului în ţéră, iar pe de altă parte păs

trarea veniturilor mănăstiresci neatinse până la soluţiu

nea definitivă şi depunerea lor într'o cassă specială pusă

sub privegherea Puterilor.

Guvernul român a refusat de a execută protocolul în

cât îl priviă şi n'a numit delegat înaintea comisiunii; dar

cu ocasiunea mergerii fostului Domn la Constantinopole,

se vede că, prin înţelegerea ce ar fi avut acolo, resolva

rea cestiunii erà înţeles a se face printr'o sporire a in

demnităţii primitive, suindu-o la 106 miline capital, care

trebuiă să fie plătit în termin de un an.

Negociaţiunile se şi urmară pe acestă basă până la fi

nele anului 1864, când se vede cererea de o sumă de

150.000.000 lei cu mod de a regulă plata unui procent de

6 la sută şi formarea capitalului prin acumulare de 2 la

sută în timp de 24 ani ; obligaţiuni, cari cu comisionul

de 2 la sută pe an, constitue o dare anuală de 15.000.000

lei turcesci sau 9.300.000 lei cursul fiscului nostru.

La 16 Martie 1865 Sântele Locuri au supus comisiunii

un stat general de tte averile închinate din ţéră şi s'au

retras protestând. In urma memoriilor date în Aprilie şi

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) Iunie de Agentul Principatelor, când desbaterile comisiunii

eraú să se încheie, Sântele Locuri cerură a fi din nou ad

mise înaintea comisiunii delegaţilor, şi la 10 (22) Iulie

şedinţele comisiunii se amînară pentru ş6se săptămâni,

spre a se da timp delegaţilor Sântelor. Locuri a pregăti

răspunsul lor la memoriile. Agentului României.

Comisiunea reluă lucrările la 28Septembre (9 Octobre),

şi la 11 (23) Februarie cestiunea nu făcuse nici un pas,

şi a amânat lucrările sale.

In anul 1865, pe când se negociă la Paris convenţiunea

internaţională a telegrafelor pentru reducerea şi unifor

mitatea tarifelor, Guvernul otoman, voind a semnà actul

şi pentru ceea ce priviă România, a cerut a se trimite la

Paris un comisar însărcinat a da informări asupra ad

ministrării telegrafelor în România. Guvernul român n'a

răspuns la acea chemare; dar mai târqiu, întemeiându-se

pe art. 60, prin care tte Statele sunt invitate a da ade

siunea lor, sa grăbit a trimite prin Agentul de la Paris

o declaraţiune Guvernului frances, şi nota Agentului Fran

ciei din 27 Iulie 1865 dovedesce, că acel Guvern a luat

act de declaraţiunea Guvernului român.

In urmă, Guvernul român a încheiat convenţiuni tele

grafice cu Austria, Rusia şi Serbia; şi, după cererea Gu

vernului otoman, a însărcinat pe I-iul Secretar al Agenţiei

de la Constantinopole, ca plenipotent din partea Guver

nului român, cu condiţiune ca actul ce se va subscrie să

pórte numirea de convenţiune, iar nu de arangiament.Ne

gociările sunt încă pendinte şi chiar convenţiunile în

cheiate cu Austria, cu Rusia şi cu Serbia, prin adoptarea

de fostul director al telegrafelor a unei tarife mai ri

dicate, nu s'au putut aplicà la 1 Ianuarie, şi la 11 (23) Fe

bruarie s'a găsit lucrarea lor împedecată; s'aú luat însă

disposiţiuni de a înlăturà aceste dificultăţi.

In ceea ce privesce administraţiunea interióră, dificul

tăţile ce am întîmpinat au fost frte însemnătre, şi a

trebuit o muncă stăruitîre şi o luptă frte mare, ca să le

putem învinge şi ca să ajungem a introduce un curs re

gulat în diferitele ramure ale acestei părţi importante din

guvernul ţării.

După un regim, care ne-a împilat atâţia ani şi în contra
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căruia naţiunea întrégă s'a revoltat, vindecarea răului,

adus prin un sistem corupător şi arbitrar, erà fórte grea

de realisat în timp aşă de scurt; mulţimea nomolitóre a

reclamărilor celor lesaţi în drepturile şi interesele lor de

către funcţionarii administrativi ai trecutului a fost o

consecuenţă naturală a sistemului nenorocit care a bân

tuit țera într'un timp aşă de îndelungat. Una din cele

dintâi preocupaţiuni ale Guvernului trebuiă să fie, prin

urmare, a satisface cu cea mai repede diligenţă păsurile

celor năpăstuiţi şi a da o soluţiune cât se putea mai justă

cestiunilor cari le reclama de urgenţă chiar în interesul

întregei societăţi; acesta a fost motivul care a provocat

destituirea unora din funcţionarii administrativi şi a pu

nerii mai multora din ei în acusaţiune pentru diferitele de

licte de cari s'au găsit culpabili.

Trebuesce să Vă spunem, Domnilor. Deputaţi, că pe lângă

albusurile comise în detrimentul particularilor, comisiunile

de cercetări, numite de Guvern în mai multe ramure ale

administrațiunii, au constatat însemnătre delapidări de

bani publici, făcute de foştii împiegaţi, de foştii cassieri la

prefectura poliţiei capitalei, şi mai cu osebire de fostul di

rector al postelor şi telegrafelor. Acest funcţionar, mani

pulând în modul cel mai abusiv o sumă de 7.252.682 lei,

încuviinţată prin budget, a găsit mijlocul a mări chel

tuelile până la suma de lei 10.521.234, cari i s'au acordat

în modurile cele mai ilegale prin credite suplementare şi

extraordinare. Pe când în alte State acest serviciu este

o ramură producătre, care asigură beneficiuri fórte im

portante pentru fisc, la noi el ajunsese o sarcină atât de

împovărătâre şi desavantagisă, în cât, ca să dăm o idee

de dînsa, vom arătă că numai în anul încetat cheltuielile

postelor şi ale telegrafelor s'aú urcat la cifra de dece mi

lióne şi veniturile produse numai la patru miline. Cum

a provenit acest deficit, Domnilor. Deputaţi, se explică prin

raportul comisiunii, care declară că el isvorăsce din causa

unei delapidări de patru şijumătate miline, comisă de către

fostul director. In faţa unor asemenea fapte Guvernul nu

puteà decât să pue pe culpabil în mânile justiţiei şi să

probeze ast-fel încă odată în ce stare de degradare ajun

sese regimul trecutului şi cât erà 11 Februarie de nece

1806
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sar, ca să scape societatea de cangrena ucigătâre ce în

trodusese un sistem de inepţie şi de toleranţă evidentă

a corupțiunii.

Ca să aducă acestă ramură, una din cele mai impor

tante ale rotagiului administrativ, la ţinta de utilitate şi

avantagiu ce ea trebuie să producă într'un Stat, Guver

nul s'a ocupat a reduce budgetul respectiv şi a adăogi

veniturile ce pte da, ameliorând serviciul ; şi cu multe

dificultăţi s'a reuşit a se scădé până acum acel budget

la suma de 6.522.320 lei, fără a se puté însă specifică

nici chiar aproximativ cari vor fi beneficiurile ce ea va

aduce Statului.

O cestiune vitală şi care neapărat trebuiă să preocupe

pe Guvern, erà echitabila şi utila aplicare a legii rurale,

decretată cu atâta grăbire şi încunjurată cu o sumă ne

spusă de alte legiuiri, măsuri şi reglementări contradic

torii, încurcate şi nepractice, până a aduce în societate

o perturbaţiune, ce ţine de la promulgarea ei în spirite o

îngrijire de care a profitat réua credinţă, ca să împrăştie

propagande primejdise, ca să se serve de dînsa ca de

un mër de discordie cu care să producă ura şi discordia

între fiii aceleiaşi patrii, şi ale căror resultate au fost a

sdruncină producerea agricolă în gradul cel mai văté

mător pentru averea publică.

Una din multele lacune ce presintă acéstă lege a fost

că, înlocuind munca silită prin cea de bună-voie, nu a

căutat în nici un mod a garantà esecutarea contractelor,

şi ast-fel convenţiunile deveniaú imposibile, în condiţiuni

atât de aleatorii. Guvernul, ca să întîmpine o lipsă aşà

de seriósă, a supus fostei Adunări legiuitére un proiect

de lege în privinţa acestor convenţiuni, care,votat şi pus

în lucrare cu activitate, a produs efectele cele mai feri

cite şi a devenit un element puternic de înţelegere între

cultivatori şi proprietari. Pe lângă cele-lalte avantagii ale

ei, acéstă lege a servit a evità ca fómetea să nu mai

bântuie unele părţi ale României, căci mulţumită încre

derii ce ea a inspirat proprietarilor, chiar în localităţile

unde lipsa se simţiă în cel mai mare grad, ei au făcut lo

cuitorilor avansuri însemnate de bani, cari, pe lângă su

mele adunate din ajutérele publice, a servit a nimici
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acest flagel şi a asigură în contra lui părţile României,

unde el începuse a isbi într'un mod atât de dureros.

Acest Guvern a căutat în administraţiune, ca şi în tte

cele-lalte ramure, să întroducă un sistem salutar de eco

nomie în manipularea banilor publici, sistem cu atât

mai necesar în faţa situaţiunii financiare ce a moştenit

de la trecut şi a lipsei de mijlóce, care îl împedecà în

tóte mişcările sale. Budgetul Ministeriului de Interne,

care se urcă la cifra de 21 miline, a atras atenţiunea

uvernului; şi cu silinţele sale de a-l reduce la o sumă

mai moderată, cu tită bună-voinţa şi stăruinţa sa, Minis

trul de Interne nu la putut scădé până acum decât cu

patru miline, ast-fel ca grabnica aplicare a unor redu

ceri să nu desorganiseze diferitele serviciuri şi să nu se

aducă cu acesta o împedecare vătămătére în lucrări.

Acest budget redus nu este însă încă în lucrare până

acum, pentru motivul că între modificările proiectate sunt

unele cari fac obiectul de legi speciale şi nu se pot ese

cutà fără îndeplinirea acestei condiţiuni esenţiale.

Mărirea budgetelor comunale a fost mai cu osebire

una din causele cari au produs cele mai mari nemulţu

miri: sporirea lor prin nenumărate şi incalificabile taxe

şi imposite produceà în comune dificultăţi frte grave

şi deveniă un obiect de trafic nesecabil în favorul unora

şi în detrimentul tuturor ; şi în adevăr, este surprins

cine-va şi tot de-odată indignat de a vede cu câtă cute

zare autorii acestor imposite, în setea lor de a mări ve

niturile, a inventat peste o sută de felurite contribuiri.

Spre a pune capăt unei asemenea stări de lucruri, care

ar fi adus o împovărare aşă de grea, în cât răfuirile ar

fi devenit imposibile, Guvernul a cerut pe de o parte

Consiliului de Stat să elaboreze un proiect de lege,prin

care să se determine într-un mod positiv şi nestrămutat

numărul şi specia taxelor ce pte percepe o comună în

circumscripțiunea sa ; iar pe de alta a luat măsura de a

refusà încuviinţarea a ori-ce asemenea taxe se vor cere

a se impune comunelor, şi acesta până ce se va regulă

acéstă cestiune prin puterea legiuitére.

In aresturile preventive s'aú găsit o sumă de individi

încarceraţi de nenumărate luni, de ani întregi, fără a se

1866

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) scî dacă erau în adevăr culpabili şi dacă acestă pedépsă,

ce le erà aplicată fără a fi judecaţi, îndepliniă condiţiu

nea pusă de tte legislaţiunile şi de echitate, ca o pena

litate să fie morală şi esemplară; acéstă ramură în ad

ministraţiune ajunsese la un aşă mare grad de negligenţă,

în cât erà o ruşine pentru un Stat civilisat. In faţa unor

asemenea nepăsări, Guvernul a luat îndată măsurile cele

mai severe şi mai eficace în ceea ce privesce salubritatea

şi curăţenia localurilor, igiena arestaţilor, precum şi ca

instrucţiunea proceselor să se facă cu cea mai strictă di

ligenţă, ca să nu se mai ivescă asemenea casuri vătămă

tóre libertăţii individuale.

Intre alte instituţiuni, cărora acest Guvern a avut fe

ricirea să facă a da nascere în scurtul timp cât a putut

lucră cu Camera încetată şi între dificultăţile cele mari

de cari a triumfat, putem numără cu satisfacţiune garda

orăşenéscă, a căreia lege s'a pus cu succes în aplicațiune;

acéstă instituţiune s'a înfiinţat în Bucuresci şi se înfiin

ţéză treptat în cele-lalte oraşe principale ale ţării; pu

tem afirmă cu asigurare, că ea ne va da ttă garanţia

pentru menţinerea ordinii şi pentru susţinerea libertă

ţilor nőstre constituţionale ; cetăţ6nul singur apărător al

vetrei sale, al familiei sale, al averii sale, ne scapă de

instituţiunea poliţiei secrete, căci făcătorii de rele vor

găsi în garda orăşenéscă mult mai mare zel, mai mult

interes şi mai activă privighere, decât în mercenarii plă

tiți, cari, avem esemple din poliţiile trecutului, se aso

ciaú mai adese-ori la spargerile şi la jafurile ce se comi

teaú ; cetăţenii, singuri apărători ai căminurilor lor şi ai

oraşului, vor lăsà, prin participarea lor la aceste ser

viciuri,bravei néstre armate timp material mai mult pen

tru studiele şi esercițiurile militare, şi la ori-ce cas de

eventualitate vom puté dispune de soldaţii noştri fără

a fi opriţi prin consideraţiunile serviciului de garnisnă

şi al gardelor oraşelor, cari se vor face în viitor, pe cât

se va puté, de către legiunile gardei orăşenesci.

Cele ce am numărat până acum nu sunt tîte îmbună

tăţirile şi tte lucrările, ce acest Guvern se mîndresce

că a adus în administraţiunea interióră a ţării; pe lângă

tóte silinţele sale de a moralisà funcţionarii, de a stîrpi
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albusurile, de a da cestiunilor ce i se presintă o solu

ţiune repede şi echitabilă, de a amelioră sórta comune

lor, de a întroduce un sistem liberal şi onest în admi

nistraţiune, s'a dobândit şi alte resultate avantagise,

pe cari acéstă Adunare va avé ocasiunea de a le judecă

treptat şi cari i se vor supune la cunoscinţă ori-când

ocasiunea se va presentà.

Aci este, credem, locul de a Vă vorbi şi despre presă,

Domnilor. Deputaţi. Acestă mare garanţie constituţională,

acéstă puternică pavăză în contra tiraniei, acestă nobilă

armă în contra abusului şi a arbitrariului, a fost întâia

preocupaţiune a acestui Guvern; prin o circulară care des

fiinţéză ordonanţa, sub al cărei regim erà supusă presa

în trecut, Ministrul de Interne a rupt cătuşile ce se impu

sese de Guvernul trecut şi i-a rupt lanţurile cari o sdro

bise. Camerei rămâne frumosul şi măreţul drept de a-i

da deplina libertate şi de a o scóte de sub tutela unei legi,

pe care el nu o puteă desfinţă fără concursul Corpului le

guitor. Ne rămâne numai să spunem cu mîndrie, că ri

gorile acestei legi nu a fost esercitate de către Guvernul

de la 11 Februarie şi că de la acea di, în care a răsărit

sórele libertăţii pentru ţéră, nici un proces de presă nu

a venit să aducă vre-o împedecare ori-cât de mică liberei

espresiuni a opiniunii publice.

Ca o măsură de libertate şi de înlesnire în relaţiunile

dintre 6meni, Guvernul a desfiinţat măsurile vexatorii,

cari erau pentru cererea şi cercetarea paşaprtelor de la

călătorii cari venia în România. Este bine dovedit pre

tutindeni că formalitatea paşapértelor supără şi jignesce

interesele, fără de a fi o garanţie seriósă în contra 6me

nilor celor rău intenţionaţi.

In justiţie, unificarea legislaţiunilor diferite a amînduror

Principatelor a răspuns la o trebuinţă simţită şi a contri

lbuit mult la întărirea Unirii. Asemenea avem a ne felicită

şi de întroducerea la noi a codicelor francese, precum şi

a altor legi. Regretăm însă că în lucrarea lor, care a fost

amânată fără cuvînt atâţia ani şi a fost în cele din urmă

făcută cu o prea mare iuţélă, nu s'a ţinut în destul smă,

pentru mai multe părţi din ele, de a se pune în o mai bună

armonie cu starea nőstră socială şi cu obiceiurile făcute

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) prin legile cele vechi.Vom lucră continuu, Domnilor,pen

tru a amelioră legislaţiunea nőstră în vigóre.

Organisarea nőstrăjudecătoréscă lasă încă mult de dorit.

Nouele instituţiuni cari fac parte din ea le-am găsit unele

funcţionând, altele nu, şi acesta aduce mari pedeci în ad

ministrarea justiţiei. Juriul funcţioneză ; portăreii i-am

înfiinţat şi încep a funcţionă; judecătorii de plăşi nu sunt

încă înfiinţaţi. Pe lângă aceste lipsuri, nestabilitatea în

magistratură, care în loc a dispăré, am găsit-o ajunsă la

culme, un personal judecătoresc în mare parte rău ales

saú neîndestulător pentru nouele proceduri, trista stare a

închisorilor şi, îndrăsnim a o qice, un spirit de a face din

justiţie un instrument politic: tîte aceste au contribuit

de am găsit lucrările judecătoriilor, procesele şi mai cu

osebire instrucţiunea proceselor corecţionale şi criminale

în o situaţiune puţin satisfăcătre şi că am întîmpinat

multe reclamaţiuni.Ne-am ocupat, Domnilor,şi de aci înainte

ne vom ocupà cu toţii, pentru a face, ca în tte privirile

justiţia să fie o adevărată garanţie pentru viéţa, onórea

şi averea cetăţenilor.

Evenimentele de la 11 (23) Februarie au probat inve

derat naţiunii, că moralul armatei n'a suferit de demora

lisarea şi corupțiunea ce cuprinsese ramurele societăţii ;

patriotismul armatei suferià cu indignaţiune calamităţile

ce în curs de şépte ani a apăsat România. Dar dacă

moralul armatei erà întreg, sub raportul material ea a fost

în cea mai completă desordine administrativă.

La 11 Februarie efectivul armatei erà adus la mai puţin

decât jumătate, prin liberarea anticipată a două clase şi

prin neputinţa în care se află Guvernul de atunci a um

plé golurile în faţă cu noua lege de recrutare din 5 De

cembre 1864,promulgată în puterea Statutului de la2 Mai.

Guvernul de astădi, considerând greutatea serviciului, a

cerut şi a dobândit autorisarea puterii legiuitére spre a

chemà sub drapel un contigent de 4.000 6meni.

In tóte serviciile se află un personal numeros şi nefo

lositor, pe care Guvernul, spre a descărcă budgetul, l'a

suprimat; posiția acelor ofiţeri, garantată de legea din

3 Decembre 1864, a fost asigurată prin solda de neac

tivitate.
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In privinţa administraţiei, Guvernul sa aflat în faţa

unor contracte, din cari pe unele a fost nevoit a le res

pectà, iar pe altele le-a desfiinţat.

Ast-fel este contractul încheiat pentru lemnele şi fura

giul trebuincios armatei, care din norocire expiră la finele

acestui an.

Acest contract, deşi prin publicaţie se propuneă a fi pe

termin de un an, însă la darea în întreprindere s'a re

gulat a fi pe trei. Deosebit de acestea, mai este încă un

suplement de contract pentru dorobanţi,în privinţa căruia

nu s'a făcut cea mai mică formalitate, călcând ast-fel re

gulamentul financiar. Pretutindeni se vede aceeaşi risipă

şi aceeaşi nepăsare pentru banii publici.

Guvernul de astădi a luat măsuri spre a pregăti caietul

de însărcinări,făcându-se licitaţie în tte oraşele României

pentru aprovisionarea acestor articole pe districte şi în

spiritul legilor existente.

In aceeaşi categorie cad şi contractele cele nouă făcute

cu diferiţi antreprenori pentru îmbrăcămintea armatei şi

pe care Guvernul de astădi a fost silit a le respectă, mai

ales că unele dintr'însele a şi expirat.

Pe lângă acestea, îmbrăcămintea, marele şi micul echi

pament, campament şi arnaşament, pentru cari s'au

cheltuit atâtea miline, s'au introdus în ţéră numai după

nisce simple comande, cu dispreţul legilor nstre, cu pre

ţuri exorbitante de o calitate mai mult decât inferióră,

fără control şi lăsată la buna plăcere a furnisorilor. Probă

pentru acesta este, că chiar ministeriile trecute a fost

nevoite a schimbă şi a reformă parte din acele obiecte

înainte de terminul regulamentar; arnaşamentul mai cu

sémă, care astăqi se află în deposit, este mai tot necom

plet, căci o mare parte dintr'însul se compune din bucăţi

ce nu se pot adaptà unele la altele.

Cât pentru şelele înfiinţate fără licitaţie pentru dorobanţi,

ele sunt atât de rele, în cât în întâia qi a punerii lor în

serviciu cea mai mare parte dintr'însele s'au sfărâmat.

Să nu trecem însă cu vederea că fie-care din aceste şele

a costat 9 şi jumătate galbeni. Este adevărat că s'a plătit

reparaţia lor de către antreprenor, dar nu este mai puţin

dovedit că calitatea este din cele mai rele.

Trei-eci de ani de Domnie. 2.
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sale ce ar fi eşit din ţéră dacă acest contract şi-ar fi avut

cursul lui, satisfacţia eclatantă ce s'a dat intereselor Sta

tului şi opiniunii publice de către Corpurile legiuitére, ne

fac a nu mai atinge acest subiect.

Pentru lipsurile existente s'aú făcut cuvenitele publicaţii

şi în curînd se vor umplé golurile produse în proporţie

cu mijlcele de cari dispunem.

Este necesar cu tte acestea de a se creă în cele 4 di

visii militare teritoriale câte un deposit de îmbrăcăminte,

campament, arnaşament şi altele, cari să cuprindă efecte

cel puţin pentru trei ani. O asemenea disposiţiune ar fi

din cele mai nemerite, scutind pe Stat de enorme trans

porturi şi puind în posiţiune pe 6meni de a avé pe

dată efectele ce le pot fi necesare.

In curînd regulamentul asupra subsistenţei se va da

în deliberarea comitetului consultativ, regulament menit

a da resultatele cele mai satisfăcătre pentru hrana 6me

nilor.

Un proiect pentru o manutenţiune militară s'a dat în

deliberarea Consiliului de Ministri; la timp se vor dovedi

avantagiele unui contract în acestă privinţă, asigurând

soldatului un nutriment bun şi sănătos.

Un regulament asupra transportului existăîn legislaţia

nőstră militară încă din anul 1864; din nenorocire însă,

nici odată nu s'a aplicat cu sinceritate; pagubele şi chel

tuelile ce a suferit Statul o probéză în destul, asemenea

şi transportul furniturilor lui Godillot, directe şi indirecte,

care erà apărat până şi de dreptul de vamă.

Dacă s'ar fixà odată pentru tot-deauna în ţéra nőstră

etapuri, ca şi în cele-lalte State bine organisate; dacă prin

Cameră, în schimb de alte drepturi, satele învecinate de

case militare s'ar obligà cu transportul muniţiei, atunci

economii considerabile ar resultà pentru tesaurul public

şi ar lipsi odată pentru tot-deauna abusurile la cari dă

loc o asemenea lacună. Spiritul de economie şi interesul

armatei cer imperios o asemenea măsură.

Un ce care a dat nascere lafrte multe abusuri sunt,fără

îndoială, progónele şi misiile. Câţi bani s'au cheltuit în

socotéla acestui articol, numai consciinţa celor ce au încu
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viinţat o pte sci; destul numai că sunt perséne cari şi-au

făcut ale lor interese particulare în contul şi în detrimentul

Statului. In administraţia centrală Guvernul actual a in

trodus mai multe modificări folositóre; inspectoriile de

graniţă şi de dorobanţi, desfiinţându-se şi crearea unui

al patrulea comandament, sunt măsuri menite a da cele

mai bune resultate, atât din punctul de vedere adminis

trativ cât şi din acel economic.

Corpul uvrierilor, găsit desfiinţat, s'a reorganisat pe un

alt picior corespundător cu misia la care se destină. Gu

vernul se va îngriji a pune fabrica de pielărie pe un pi

cior mai regulat, spre a puté îndestulă armata cu cismele

trebuincióse; perfecţionarea unei asemeni industrii în ţéră

la noi ar da cele mai bune resultate sub tóte raporturile;

precum şi dacă postavurile s'ar puté cumpără din ţéră,

aceste negreşit s'ar perfecţionă, industria ar luă un mai

mare sbor, armata va fi tot-deauna bine îmbrăcată, la

timp şi mai eftin, iar banii ce se varsă ar rămâné tot

în ţéră.

Ministeriul de Resbel posedă opresă de mai mulţi ani;

cheltuielile făcute nu sunt nici decum în raport cu ceea

ce a putut produce; Guvernul va luă măsuri pentru a

îmbunătăţi starea ei actuală.

Spre a ajunge la un control mai eficace, spre a se da

un mai repede curs tuturor serviciilor şi a întîmpină la

moment ori-ce trebuinţă, este necesitate de a se mări cu

mult personalul intendenţei militare şi al ofiţerilor de ad

ministraţiune, în proporţie cu efectivul armatei şi conform

cu legea organisaţiei.

Fie-care servicii administrativ,precum corpurile de trupă

pedestre şi călări, regulate şi neregulate, spitalurile mi

litare, depositele de tot felul, subsistenţa, transporturile,

uvrierii, campamentul şi altele, vor avé atunci ofiţerii

săi speciali de intendenţă şi de administraţie. Nici odată

nu vom puté avé o armată bine organisată, până când

nu se va organisà mai întâi acest servicii. Succesul chiar

într'o campanie depinde de multe ori de la o bună ad

ministraţie.

Cassa dotaţiunii 6stei, înfiinţată prin legea din 28 Mar

tie 1862, are un capital de mai mult de un milion şi ju
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Apr. 28 (10) mătate; aceşti bani, deşi tesaurul aveă mare trebuinţă de

dînşii şi în virtutea legii trebuie să se prefere, aceşti bani

se află daţi cu împrumutare pe la particulari favorisaţi

de fostul Guvern.

Cassa de dotaţie prin legea de la 3 Iulie 1865 este în

sărcinată a plăti pensii şi ajutóre sub-ofiţerilor şi solda

ţilor rămaşi infirmi din causa serviciului.

Cu tóte aceste însărcinări, cassa de dotaţie merge pros

perând, şi de acum se pte asigură Guvernul de folosul

ce va aduce acestă instituţiune administrată cu probitate.

De la organisarea armatei şi mărirea efectivului său,

s'aú construit o mulţime de clădiri militare, s'au cheltuit

milióne pentru înfiinţarea lor, şi cu tte acestea lipsa

se simte atât în capitală cât şi în cele-lalte garniséne.

Cele aflate, deşi în mare parte nouă, sunt construite în

condiţii rele, unele sunt ameninţate de cădere şi solidi

tatea lor compromisă până a inspiră temere trupelor

ce le locuiesc. Iaşii, vechea capitală, are tte zidirile sale

militare într'o completă stare de ruină şi, de nu se vor

luà grabnice măsuri, nu vor mai fi în stare de locuit chiar

iarna viitére. Acelaşi lucru se pte qice de casărmile din

Galaţi, Brăila, căci în cele-lalte oraşe trupele sunt casar

mate în clădiri închiriate, cari absorb cea mai mare parte

a capitalului budgetului destinat clădirilor militare. Ju

mătatea anului nu s'a terminat şi acest capitol al budge

tului se află sleit prin închirieri şi reparaţii superficiale

ale clădirilor ameninţate de ruină.

Dacă de la casarmarea trupelor regulate trecem la aceea

a celor neregulate şi la pichetele de pe fruntarii, găsim

răul şi mai întins. Cele ce există în România de dincóce

de Milcov sunt într-o stare deplorabilă; cele de dincolo

de Milcov şi mai cu smăpe fruntariile despre Rusia sta

neînfiinţate nici până astăqi; nisce bordeie miserabile, aşe

zate la distanţe imense, cari fac surveghiarea ilusorie, for

méză singurul adăpost al grănicerilor, tocmai în locurile

unde acestă instituţie nouă căută a se introduce, procu

rând gardei de fruntarii tétă comoditatea şi depărtând

ori-ce ar fi putut a-i desgustà de acéstă sarcină ce li se

impuneă pentru prima 6ră.
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In faţa unor asemenea rele, două măsuri importante

s'aú luat:

1. S'a numit o comisie mixtă de architecţi civili şi mi

litari, cari să studieze clădirile ce există; acest studiul are de

scop a verifică dacă clădirile militare sunt esecutate în

tocmai după planurile şi devisurile proiectate, de presintă

defecte de construcţii cari compromit existenţa lor, şi în

fine de a propune mijlócele de aplicat pentru a asigură

soliditatea lor în momentul actual. Acestă comisie încă

nu şi-a terminat lucrarea sa.

2. După studiul făcut pe fruntariile Rusiei, s'au deter

minat locurile unde se vor aşeză pichete de grăniceri,

precum şi acele unde sunt a se face puţuri sau fântâni,

căci este cunoscută lipsa de apă ce există în acele loca

lităţi. S'aú determinat apoi tipuri de pichete de o con

strucţie simplă, solidă şi economicsă. Aceste construcţii,

al căror cost se urcă mai la un milion, trebuiesc esecutate

cât mai în grabă şi e nevoe a se alocă pe dată creditul

ll(((SI”.

Aşà dar, în privinţa clădirilor militare, trebuinţele ar

matei sunt cele următére:

1. Asigurarea solidităţii şi o reparaţie radicală a ca

sarmelor şi clădirilor militare din Bucuresci, Iaşi, Galaţi,

Brăila, ş. c. l.

2. Construcţii de casarme şi oteluri pentru comanda

mente şi serviciul intendenţei în fie-care din cele patru

divisii teritoriale ale ţării.

3. Construcţii de magasii de îmbrăcăminte, deposite de

arme şi magasii de praf în fie-care divisie teritorială.

Transportarea acestor obiecte din capitală este tot-deauna

costisitére, deosebit de greutăţile ce aduce în serviciu,

nemulţumind pe dată lipsurile trupelor, deteriorând obiec

tele transportate, mai cu smă praful de puşcă, cartuşele,

armele ş. c. l.

4. Reparaţia pichetelor ce există şi înfiinţarea din nou

a celor de pe fruntariile Rusiei.

Tóte trupele de linie, cât şi grănicerii, s'au găsit înar

mați cu pusci ghintuite; un aprovisionament însemnat

există în depositul de arme. Dorobanţii numai posed

arme neghintuite transformate; armătura lor este mai tîtă
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din arsenal, deşi aduse în anii din urmă şi plătite ca

nouă, s'aú arătat de inspecţiile de înarmare afară din

servicii şi, ceea ce e mai grav, cu deosebire în calibruri.

Aceste arme s'aú înlocuit pe dată cu altele bune luate

din arsenal.

Inlocuirea armelor rele din corpuri şi înarmarea gar

dei naţionale ameninţă a slei tótă reserva nőstră de

înarmare; e dar de neapărată trebuinţă a se completà

arsenalul sau a se cumpără arme deosebite pentru gar

dele orăşenesci.

Organisaţia stabilimentului de artilerie, ast-fel cum erà

până la 1 Martie, împedecà desvoltarea şi progresul lui;

concentrată sub o singură direcţie, nu se putea dirigià

cu înlesnire şi aduceă mari complicaţii în comptabilitate

şi control.

Varietatea cunoscinţelor celor însărcinaţi cu direcţia

trebuiă neapărat să fie un obstacol la studiul complet

al fie-cărei ramure: pirotechnie, fabricare de arme, de

praf, capse, stupile, ş. c. l, ce împreună compun stabili

mentul artileriei.

Magasiile de materialul primitiv ce se întrebuinţéză în

diferite ateliere s'au găsit neaprovisionate, deşi mare

cantitate de lemne tăiate în pădurile mănăstiresci putre

qiaú mai tóte pe locurile de tăiere.

Manufactura de arme abià a produs câte-va pusci de

lux, al căror preţ calculat devine de necrequt, din causa

lipsei de material şi de lucrători necesari. Fabrica de

praf, întâia necesitate a unei armate, a rămas ca şi când

ar fi fost instalată a doua qi după descoperirea prafului;

sume imense s'aú cheltuit pentru stabilimente a căror

trebuinţă e îndoisă, şi nici măcar un ban pentru fabri

carea unui product ce pentru armată e tot atât de nece

sar ca şi pânea de tte qilele.

Pătrunşi că organisaţia stabilimentelor militare a fost

obstacolul principal al avantagielor ce trebuie să dea ar

matei, aceste stabilimente au primit o nouă organisaţie.

Fie-care specialitate: direcţie de artilerie, manufactură de

arme, pirotechnie, fabrică de praf, şi-a dobândit inde

pendenţa lor; puse fie-care sub un şef direct şi indepen
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dinte de cele-lalte părţi, ele se pot surveghià cu eficaci

tate în lucrare, se pot administrà şi controlă cu înles

nire şi corespund apoi cu principiul economic al divi

siunii muncei.

Fabrica de praf a trebuit mai cu semă a trage ttă

atenţiunea; chiar în budgetul acestui an s'a prevédut o

parte din suma necesară reconstrucţiei ei şi lucrarea este

a începe peste câte-va qile.

Lemnele tăiate în pădurile mănăstiresci, ce zăceau în

putrediciune, s'au esaminat de 6meni speciali; s'aú ales

cele ce se mai pot întrebuinţă pentru construcţii, restul

e destinat focului maşinelor de vapor. Indată ce munca

pămîntului va lăsà timp liber ţăranilor, se va începe

transportarea lemnelor în Bucuresci.

Batalionul de genii nu se deosibiă de cele-lalte arme

decât prin numele său; afară de câte-va lucrări neîn

semnate de terasemente, el nu făcea alt servicii decât

acela al unui batalion de linie.

S'a căutat a se da trupelor de geniu o organisaţie în

timp de pace analógă cu aceea ce trebuie să aibă în timp

de resbel; s'aú organisat pe companii. Din 4 companii,

una forméză pontonierii, trupe ce lipsiaú cu totul şi fără

de care o armată în campanie nu pte face nici un marş.

In budget s'a prevădut crearea unui material de poduri,

a cărui construcţie proiectată va începe îndată după

sosirea lemnelor tăiate din pădurile mănăstiresc.

Cele-lalte trei companii de săpători, deşi serviciul gar

nisónei nu le permite în destul a se aplică şcélelor spe

ciale trupelor de genii, cu tte acestea încep dejà con

fecţionarea gabionajelor, facerea tranşeurilor ş. c. l.

Pentru trupele de geniu este de prima necesitate înfiin

ţarea unui arsenal de genii cu materialul trebuincios.

Deosebit de tunurile vechi neghintuite, armata posedă

tunuri ghintuite de două modele: unele fabricate în

Franţa, sunt întocmai după modelul frances; altele, aduse

din Belgia, s'au depus în arsenal, având înălţătorii lor

neaşezaţi la construcţia lor. Sosirea uneltelor comandate

a întârqiat până acum aşezarea acestor înălţători.

Materialul în trăsuri destul este de complet; a fost

însă réă confecţionat; trăsuri nici de un an în servicii
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aú trebuinţă de reparaţii. Aceste reparaţii au început a

se esecutà şi se fac treptat, pe câte o baterie.

Furgónele de transport ale trenului sunt în mare parte

afară din serviciu; câte-va erau construite în anul tre

cut; o lipsă însemnată există din causa nenumăratelor

transporturi ce sunt de făcut, transporturi causate prin

lipsa magasiilor şi a depourilor divisiunilor teritoriale.

Construcţia de furgóne nouă s'a pus în lucrare.

Una din moştenirile cele mai ruinătre lăsate de Gu

vernul trecut este fonderia de la Tîrgovişte, comandată

în străinătate fără nici un devis sau proiect prealabil;

mai tóte maşinele se aflau aduse şi construcţiile în parte

clădite.

Costul atâtor maşini cât şi clădiri, neplătite nici până

astăqi, se urcă la mai multe miline şi creditele extra

ordinare ce se alocau s'aú anulat de Camera precedentă.

Iatăîn ce situaţie se aflăMinisteriul de Resbel în acestă cestie.

Fundarea acestui stabiliment e de o trebuinţă îndoisă:

a turnă tunuri în ţéră, în lipsă de materie primitivă, al

cărei import se pte popri, este a încercà aceeaşi greutate

ca şi când am aduce tunuri din străinătate. In lipsă de lu

crători se vor încercă cele mai mari dificultăţi în lucrare,

şi chiar aceste dificultăţi învinse, preţul unui tun fabricat

la noi va fi de qece ori mai mare decât dacă l'am cum

părà aiurea. Presupuind tóte aceste obiecţii nefundate,fa

brica în stare de a lucră chiar ast-fel ca produsele ei să

fie de valórea celor ce am importà din străinătate, ea va

fi condemnată a stà în nelucrare cel mult după doi ani,

căci după acest timp ea ar produce mai mult decât am

puté întrebuinţă în dece. In fine,înlăturând chiar şi acestă

obiecţie, a creă la noi o fonderie de tunuri de bronz, pe

când töte Statele încep a înlocui materialul lor prin tu

nuri de oţel topit, este a debută şi a începe a fabricà ceea

ce cele-lalte Puteri recunosc de rău.

Cu tóte aceste inconveniente recunoscute acum de Mi

nisteriul de Resbel, construcţia acestei fonderii trebuie să

se urmeze; maşinele fiind comandate şi aduse, construc

ţiile începute, a renunţă acum este a perde mai mult decât

de s'ar popri continuarea ei.
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E dar de neapărată trebuinţă a se prevedé în acest an

şi creditele cu cari să se plătéscă acest stabiliment.

Două măsuri însemnate au procurat în anii trecuţi fon

durile cu cari s'a plătit o parte din armele şi tunurile

aduse din străinătate:

1. Ofrande de bani prin subscripţiuni pentru cumpărare

de tunuri.

2. Impărţirea armelor neghintuite comunelor, cari le-au

plătit din cutiile sătesc.

Cel mai mare desordin s'a găsit în privinţa acestor

sume în cele mai multe districte ; sume adunate şi netri

mise complet, în altele sume înstrăinate sau subscrise şi

neadunate încă.

O parte din bani se află la Ministeriul de Resbel, altă

parte la cel de Finanţe, la Ministeriul de Interne şi în fine

chiar pe la districte; nici o măsură de control luată, nici

o disposiție pentru intrarea acestor bani în budgetul

Statului.

Indată după cercetarea acestei cestii, s'au luat infor

mații de pe la toţi prefecţii, s'a ordonat strîngerea su

melor neadunate încă, urmărirea celor ce au înstrăinat

banii şi în fine s'a dispus intrarea banilor rămaşi astăqi

disponibili în budgetul armatei la capitolul înarmării.

Fabricarea prafului e un monopol al Statului;vînqjarea

lui se făceă de Ministeriul de Resbel la câţi-va comercianţi,

cari singuri puteau îndeplini formalităţile cerute de ga

ranţie etc.; aceştia apoi făceau vînarea în amănunt.

Pentru-ca ori-cine să-şi ptă procurà praful cu înlesnire

şi în ori-ce localitate s'ar aflà, pentru a răspândi între

buinţarea prafului şi a mări ast-fel beneficiul ceface Statul

din vîndarea lui, sa dispus acum ca Ministeriul de Finanţe,

prin agenţii preceptori ai contribuţiilor, să facă vînqarea

în tótă ţéra; un regulament în acestă privinţă se elabo

réză acum.

Importarea armelor de lux sau de vînat erà supusă la

o mulţime de formalităţi împedecătóre comerciului, abu

suri de tot felul se comiteau în astă privinţă,fără, cu téte

acestea, a se puté ţiné vr'un control de armele importate.

Pentru a evità asemenea inconveniente, s'a lăsat liberă

importarea ori-cărei arme, afară de armele de resbel; o
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plinit. La cas de îndoială şi când declaraţia ar fi falşă,

comerciantul este supus unei amende însemnate.

Răspândit pe la puncturile fruntariei de pe Dunăre,ma

terialul flotilei se compuneà în mare parte de bărci afară

din servicii.

Un bastiment cu vapor e comandat la Linz încă din

anul trecut; cu suma cheltuită şi de cheltuit cu acest bas

timent, s'ar fi putut mai bine înlocui materialul cu bărci,

şalupe etc. pentru păzirea Dunării.

Un atelier al flotilei ce se află la Brăila, după ce se va

termină organisarea lui, va începe pe dată construcţiile

necesare flotilei şi pichetelor de pe Dunăre.

Până în anul trecut, materialul pompierilor se compuneâ

din pompe vechi, tte în neputinţă de a mai servi; ma

terialul cel nou adus din Franţa n'a putut înlocui pe cel

vechiü, căci cel adus, neputându-se tîrî decât cu braţe, nu

e conform organisaţiei pompierilor nostri şi mai puţin încă

cu trebuinţele oraşului; distanţele fiind mari şi numărul

posturilor de pompieri neputându-se mărî fără a mări şi

efectivul lor, precum şi a creă o mulţime de clădiri mici,

s'a dispus îndată transformarea materialului adus, ast-fel

ca să i se ptă înhămă cai; lipsa de fonduri a împedecat

începerea acestei lucrări.

După esecutarea acestei transformări, materialului ce

lui vechi i se va face o reparaţie radicală şi se va tri

mite pompierilor din Iaşi.

In ceea ce privesce comptabilitatea centrală, credite în

semnate, în sumă de peste 15 miline, au fost deschise

contra disposiţiilor legii comptabilităţii, ce s'a respins de

fosta Adunare, după cum este cunoscut; iar compturile

eserciţiului anilor 1863 şi 1864, ce se afla neîncheiate,

s'aú şi înaintat Ministeriului de Finanţe, spre a se supune

Onor. Adunări cu cele generale.

Trecând la comptabilitatea corpurilor şi diferitelor ser

vicii speciale,pe de oparte precipitata întroducere încă de

la început a noului sistem de comptabilitate, fără a se lăsă

comptabililor timpul necesar spre a-l studiă, după cum se

urméză în tóte părţile în casuri de adoptări de sisteme

nouă; iar pe de alta, lipsa reglementelor trebuincióse tu
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turor serviciurilor, căci cele existente sunt impracticabile

în cele mai multe din părţile lor, a fost una din causele

principale care a adus cea mai mare confusiune în comp

tabilitate. S'au luat grabnice disposiţii, atât spre modifi

carea acestora, cum şi pentru întroducerea celor ce mai

lipsesc, spre a puté ajunge nu numai la o comptabilitate

regulată, dar şi la un control mai eficace în privinţa fondu

rilor, conform disposiţiunilor legii comptabilităţii generale.

Pe lângă cele-lalte mari ocupaţiuni politice şi naţionale

ce aveă acest Guvern,Cultele şi Instrucţiunea publică n'au

atras mai puţin atenţiunea lui.

Biserica şi şcola sunt de bună semă organe putinți

pentru triumful binelui, al dreptului, al adevărului şi în

deosebi al românismului. Biserica şi şcla sunt altare

sânte, la cari împărtăşirea cu taina cuvîntului schimbă pe

omul întunericului în bărbatul luminei, pe omul pămîn

tului şi al egoismului în omul cerurilor şi al devotamen

tului. Biserica şi şcola, iacă în ce stare le-a găsit revo

luţiunea română de la 11 (23) Februarie:

Sub sânta aripă a bisericii se adumbrià altă dată tot

ce erà mare, generos şi român. Independenţa bisericii

erà scutul independenţei şi dreptăţii cetăţ6nului; precum

gloria cetăţânului erà gloria lui Dumnedeú, căruia eroii

patriei néstre ridicară atâtea altare pe câte victorii re

purtară. In timpii de cădere, de dureri şi de doliu, bise

rica nőstră fu nu numai altarul lui Christos, dar şi al drep

tăţii şi al naţionalităţii. Domnii răi şi despoţi şi mai apoi

chiar oştiri de invasiune n'au cutezat să pună o mână sa

crilege asupra acelui altar sânt; dar ceea ce dînşii n'au

cutezat, a împlinit regimul din urmă, căruia diua de11 (23)

Februarie a pus sfîrşit.

Acel regim e sciut de toţi ce a făcut din sânta inde

pendenţă a bisericii néstre. Cu legea pentru Sinod, el a

lovit credinţa străbună; cu legea de asimilare a capilor

bisericii române cu funcţionarii ordinari ai Statului, cu

legea care hotărăsce ca ei să nu mai fie aleşi ca în tre

cut, ci numiţi şi scoşi după bunul plac al Domnitorului,

s'a sdruncinat adînc altarul, s'a sdrobitîn el asilul vechiü

al independenţei cetăţenesci, s'a închis, se pare, pentru tot
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Dositeiü, Iacob Stamati, Veniamin.

Guvernul de la 11 (23) Februarie a făcut din acestă tristă

perspectivă ce regimul trecut lăsă bisericii române una din

primele sale preocupări. Proiectul de lege pentru a îna

poià bisericii marea sa misiune divină şi română e dejà

pe biuroul Onor. Camere; rémâne sarcina cea mare de a

redà definitiv bisericii române rolul civilisator şi naţional

ce a avut şi care i se cuvine a-l păstrà.

Tot Camerei române este lăsată misiunea, de o potrivă

mare şi sântă, de a împăcă umbrele mâhnite ale atâtor su

blimi dănuitori înzestrători ai bisericii.O rea interpretare

de către regimul trecut a vorbei secularisare, nu numai

a sfâşiat, fără înfiorare, testamentele, cuvîntul ultim şi

sânt al celor ce muriră, dar încă a desecat prin acestă

faptă din inima română avutul simţ de altă dată pentru

faceri de bine. Fără a deprinde mai întâi pe Români să

consacre aiurea averea ce în trecut ar fi dat-o bisericilor

pentru fapte bune, legea de secularisare, réü înţelésă, a

qis generosităţii române: – Nu mai da nimica la biserici,

căci averea ce le încredi pentu fapte bune va servi unor

Guverne pentru cheltuieli ruinătre şi delapidări.

E timp ca acestă neînţeléptă, nedréptă şi chiar nemo

rală interpretare a vorbei secularisare de averi mănăs

tiresc să înceteze. E timp ca Statul să redea facerilor

de bine, şclelor, vechiul lor capital material, încredinţat

de străbuni îngrijirii bisericii. Binecuvîntările acelor sânte

umbre vor umplé mai bine lăqile Statului, de cum le-a

putut umplé nepăsătârea sfâşiere a voinţei lor de pe

urmă. Acestă reînturnare a averilor clericale, nu în mâ

nile câtor-va călugări, – acésta nimeni n'o cere,– ci la

adevărata lor menire, la şcle şi iar la şcle, ca prima

dintre binefaceri, –va redeschide pîrta generosităţii ro

mâne, pe care vor mai intră, ca în timpii trecuţi de pie

tate şi de glorie, şi alţi noi înzestrători ai instituţiunilor

publice; căci se va fi dat asigurarea dorită de cei ce tes

téză, că voinţa lor va fi lege, legea cea mai mare din legi,

legea înaintea căreia se închină până şi marea şi neţăr

murita putere legiuitre a ţării: Adunarea!

De ocamdată, până să se ptă organisă o cassă specială
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din averile clerului destinate la şclă şi faceri de bine,Gu

vernul caută să mai aducă măcar unele îmbunătăţiri ma

teriale pe la mănăstiri şi biserici. Cele mai multe din aceste

monumente ale gloriei sau pietăţii străbune cad în ruină,

de la unele n'a rămas nici petră pe pétră şi la multe

lucrările de restaurare întreprinse cu câţi-va ani în urmă

staú neisprăvite, cu perderea materialului adunat şi a zi

durilor descoperite. Ruină şi nedreptate! Budgetul Culte

lor, după cum erà alcătuit de regimul trecut, abiă lasă mo

nachilor şi monachiilor de la mănăstiri cu ce să nu méră

de fóme. Sunt mănăstiri cărora li se dedea câte 8–12pa

rale de întreţinere pe di de monach! Prin noul budget al

Ministeriului de Culte se ridică suma acésta la un lei.

Când Statul este spoliator şi nedrept, individii, şi ei,

numai să ptă, vor fi spoliatori şi nedrepţi.

Pe când regimul trecut deturnă de la voinţa străbună

averile donate la biserici şi mănăstiri, Şeful Statului, şi

după el toţi câţi au putut, deturnaú din acele averi în chiar

profitul lor particular. Ministeriul de la 11 (23) Februarie

şi-a făcut şi-şi va face datoria de a urmări reîntórcerea

către Stat a moşiilor, proprietăţilor, mobilelor şi immobi

lelor, răpite cu diverse pretexte şi numiri sub regimul tre

cut. Justiţia, la care Guvernul va face apel la trebuinţă

şi la care a şi început a face, va dovedi ţării că ea este !

Şi în ajutorul justiţiei vor veni tte înmulţitele comisiuni

de anchetă, compuse din bărbaţii cei mai onorabili ce

avem, pentru a constată înstrăinările,furăturile, risipirile

de tot felul, ce publicul le cunsce şi cari abiă aú început

a se semnalà atenţiunii Guvernului de la 11 (23) Februarie.

«Să nu scie stânga ta ceea ce face drépta ta. Acest

precept creştinesc era în adevăr aplicat într'un înţeles

personal, sub regimul trecut, când erà vorba de a împărţi

acei 800.000 lei trecuţi în budgetul Statului pentru mile.

Aveà parte de la aceste mile cine puteă, şi putea nu numai

cine erà în adevăr bătrân, betég, lipsit de pânea qilnică,

încunjurat de mulţi copii sărmani ; dară mai de multe

ori puteau cei cari avea,putea individi trăind din mij

lóce proprii suficiente şi une-ori chiar cei cari trăiau din

mijlóce neavuabile. In adevăr nu scià stânga, nu scià ni

meni ceea ce se făcea cu acei 800.000 lei din cassa Statului.

1866

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice, spre a curmà

abusurile invederate ce se comiteau la inscrierea la mile,

a împărţit capitalul milelor pe primăriile din ţéră şi le-a

dat facultatea a revedé tóte listele vechi, a şterge din ele

pe toţi cei ce nu merită ajutor şi a inscrie la aceste aju

tóre pe adevăraţii săraci.

Sciţi, Domnilor Deputaţi,prin câte fase,şi putem dice prin

câte greşeli,s'a strecurat până acum o cestiune mare,ces

tiunea mănăstirilor închinate. Guvernul de la 11 (23) Fe

bruarie a găsit tîte milinele ce a fost votat Camera

cheltuite de fostul Guvern în altă trebuinţă; noul fond

votat de Adunarea trecută a fost făcut ast-fel, în cât să

aducă numai o pagubă însemnată Statului, şi în realitate

n'a fost decât o ilusiune, şi cestiunea a rămas întru tte

neresolvată. Guvernul actual, silit a se ocupà pe deplin

cu cestiunea politică ce priviă de a dreptul a nőstră naţio

nalitate, înţelegeţi că i-a fost din mai multe puncte de

privire peste putinţă a tractà şi a aduce la capăt astădi

şi acéstă mare afacere.

Tabloul instrucţiunii publice nu este cu mult mai su

rîdător decât al cultelor. Dacă vorbind de şcle, nu putem

negà progrese realisate în cantitate; n'am puté însă afirmă

că s'a făcut 6re-care progres şi prin calitate. Câte-va sute

de şcóle nouë rurale, urbane şi secundare, s'a deschis în

anul încetat; dar acestea sunt departe de a fi îndestulat

trebuinţa. Din peste trei mii de comune rurale, abiă 1.300

aú şcóle; dar ce şcóle, în ce calitate! A avé şcóle va să

dică a avé un ce complet, este a avé local pentru şclă,

este a avé şcolari pentru local, este a avé cărţi pentru

şcolari şi în fine învăţători.

A avé numai una din aceste, nu este a avé şcólă.

Fost-aú şcóle cari să le aibă pe téte ? Răspunsul trist, dar

adevărat, este : Nu.

Şcóla e ca şi biserica, ea are nevoe de local proprii

al săü, sub pedépsa de a fi împedecată alt-fel desvoltarea

pedagogică, didactică şi mai ales igienică. In mod absolut

se póte dice că mai nici una din şclele néstre nu are local

propriü. Ceea ce se chémă local de şclă, în comunele

rurale, este în genere o miserabilă şură, în care zăpada

şi plóia străbat, dar în care nu străbate şi lumina; în
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care vîntul suflă, dar în care aerul se corupe, când

sunt adunaţi şcolarii; în care umedéla curge pe pereţi

şi infiltră în corpul şcolarilor nesănătatea!

Ceea ce se chémă locale de licee şi şcle secundare

sunt nisce case private sau cumpărate de la privaţi, în

cari nu sunt sale de dormitor nici de clase, ci nisce mici

odăi unde se respiră infecțiunea şi mértea. Iată starea

igienică a Şclei de fete şi a Liceului Sf. Sava, cele mai

vechi ce avem în ţéră, aşà cum o raportéză textual co

misiunea medicală însărcinată cu inspecţiunea igienică a

acelei şcle:

« La 15 şi 16 Aprilie curent, subsemnaţii, revisuind in

ternatul, l'aú găsit în condiţiuni puţin favorabile: curtea

nepavată, împrejurare care duce la un minimum singura

mişcare musculară, care ar puté înlocui eserciţiul gim

nasticpână la un punct 6re-care; salele pentru prelecţiuni

umede; dormitórele cu desăvîrşire insuficiente şi spaţiul

lor abiă încăpător pentru jumătate din numărul elevilor

cari le ocupă.

Ceea ce se numesce infirmerie este o cameră umedă,

lipsită de lumină directă, abiă încăpătâre pentru doi

bolnavi, fără de infirmier, care nu posedă nici obiectele

cele mai neapărat trebuincióse pentru un asemenea sta

biliment, nici măcar o mescióră care să se pună lângă

pat, un scaun, un pahar, un lighén ... »

Iată acum şi raportul relativ la Şcla centrală de fete :

« Inspectând Institutul central de fete, am văqut şi con

statat cu durere, că în ceea ce privesce partea materială,

este imposibil a lăsà acest institut în starea de acum.

«Numărul de 100 eleve, fiind astăqi fórte mare în ra

port cu localul, face ca în fie-care cameră să fie patu

rile fórte dese, în cât, atât din punctul de vedere igie

nic cât şi al bunei cuviinţe, nu se pte tolerà asemenea

stare de lucruri. »

Ce puteă face Ministeriul de la 11 (23) Februarie în

scurtul timp ce trecîi, fără de mijlóce financiare şi în

faţa unei asemenea stări de lucruri? El a făcut ce putea.

Ministeriul Instrucţiunii publice a adresat un apel căldu

ros proprietarilor, arendaşilor şi primarilor din comunele

rurale; pe toţi, în numele Patriei şi chiar al intereselor

1866

Apr. 28 (10)



32

1866

Apr. 28 (10) lor bine înţelese, i-a îndemnat a contribui la edificarea

de locale de şcle. In vedere apoi, că asemenea locale se

speră că la tâmnă se vor află gata, Ministeriul Instrucţiunii

publice a trecut în budgetul său pe 1866 infiinţarea unei

mari șcle pedagogice primare în Bucuresci, unde să

pótă avé mai cu lesnire concursul luminelor tuturor

profesorilor celor mai buni. Câte-va sute de învăţători

noi, mai bine pregătiţi în acestă șclă,vor formà primul

batalion sacru al luminei şi al luptei pentru reorganisarea

şcólelor primare.

Dispunând de locale rele de şclă, dacă învăţătura pu

blică încă a mai reuşit a adună pe ici colea o junime

generósă şi setősă de lumină, a fost numai mulţumită

zelului şi patriotismului unora dintre profesori. Sunt, nu

se póte negà, câţi-va şi din aceşti apostoli ai civilisaţiu

nii şi ai românismului, cari nu sunt tocmai la înălţimea

chemării şi cari mai adesea, cu nerespectul legii, s'au ur

cat pe catedrele publice; legea pte curăţi staulele lui

Augias, dar pentru-ca legea să facă acesta, trebuie să fie

o lege în adevăr a libertăţii şi a luminei, iar nu legea

prohibiţiunii luminei care ar veni de aiurea decât de

la Guvern, legea poibitivă învăţăturii care n'ar fi breve

tată de la Guvern . . . . . Şi legea actuală a instrucţiunii

publice, cu tte marile principii ce cuprinde: obligativi

tatea şi gratuitatea instrucţiunii publice, nu este mai pu

ţin o lege care regulamentéză până la ucidere liberta

tea de învăţămînt; care, sub pretext că garantéză inde

pendenţa instrucţiunii publice de fluctuațiunile politice, o

pune sub tutela indirectă a Ministrului, prin intermediul

unui Consiliu permanent, compus, numit şi destituit tot

de Ministru; care ucide ttă iniţiativa şi inteligenţa din

provincie, în interesul unei centralisări mascate cu ter

minul falş interpretat de unitate în învăţămînt; care

în fine a fost declarată de neaplicabilă de către chiar

regimul ce a făcut-o şi a promulgat-o. Al actualei Adu

nări naţionale va fi dar acest merit de a asigură lumi

nei şi culturei naţionale adevăratele chezăşii, modificând

ceea ce legea are de neaplicabil sau de aplicabil numai

cu paguba libertăţii şi a descentralisării bine înţelésă a

administrațiunii învăţămîntului.
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Acestei viitre legi, de care Guvernul se şi ocupă

astăqi, va fi lăsată marea misiune a face din şclele ro

mâne, aceea ce n'ar fi trebuit nici odată să lipséscă: de a

fi: focarele naţionale, unde să se aprindă inima junimii

de sântul foc al naţionalităţii şi să iea lumina neînserată

a sciinţei; focarele în cari să se ardă atâtea aplicări fa

tale ale unei prime educaţiuni casnice, sau mai bine ale

lipsei de educaţiune casnică a primilor ani.

Când şcélele nőstre vor fi acele focare, ele vor încetà

lesne de a fi ceea ce sunt astăqi: pepiniere de candidaţi

la budgetul Statului; ele vor fi din contra pepiniere de

adevăraţi cetăţeni români, cari nu vor vedé în funcţiune

numai un mijloc de traiü, ci un mijloc de a servi şi de a

face gloria ţării lor.

In vedere cu acest scop al şcélei, Ministeriul Instruc

țiunii publice a trecut dejà în proiectul său de budget

pe 1866 unele din mijlcele materiale necesare. In vedere

cu acest scop însă, ar trebui ca cu o qi mai înainte să

se înfiinţeze în tte părţile şcole de meserii, şcle de

agricultură . . . spre a se da activităţii române o direc

țiune alta decât acea fatală ce s'a primit până astăqi,

cu puţine escepţiuni, în téte şcólele nőstre.

Tot în vedere cu adevăratele scopuri ale învăţămîn

tului secundar şi superior şi spre a da şcólelor téte ga

ranţiile, că chiar şi la carierele publice se vor preferă

pe viitor numai capacitatea şi meritele, Ministeriul Instruc

țiunii publice a pregătit şi urméză a supune Adunării

legea organică de admisibilitate la funcţiunile statului.

Acéstă lege va pune capăt arbitrariului şi nepotismului

şi va fi un îndemn mai mult la cultivarea minţii şi la

înnobilirea inimei, prin frecuentarea şclelor.

Lucrarea bine-făcătóre a şclelor, dirigiate de o lege

bună, va fi secundată în viitor în un mod fórte activ şi

de diversele instituţiuni, cari atât de puternic contribuesc

la cultura publică, precum sunt şclele de bele-arte, de

pictură şi de musică, bibliotecele, museele ş. c. l.

Ministeriul de la 11 (23) Februarie a găsit şclele de

musică în completă disoluţiune. Guvernul şi Camera tre

cută considera musica ca un ce de lux, pe când ea, ca

tóte artele, e dovedit că este cel mai eficace şi prin urmare

Trei-deci de ani de Domnie. 3

1866
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Apr. 28 (10) cel mai neapărat mijloc de înnobilare, de cultivare a inimei.

Din acest punct de vedere, şclele de musică aú fost, pe

cât s'a putut, readuse în starea după regulamentele ce

le privesc.

Cultura publică nu puţin se folosesce de la diversele

cursuri şi conferinţe publice gratuite ce se întroduseră cu

succes şi la noi, după esenmplul altor ţări; şi în curînd

cursurile publice pentru popor vor face, din ceea ce până

acum a fost numai o încercare, o instituţiune stabilă şi pe

deplin binefăcătre.

La acéstă cultură, contribuesce mult presa, fie politică,

fie literară şi sciinţifică. Acesta din urmă a găsit şi va

găsi în Ministeriul Instrucţiunii publice de-apururea încu

ragiarea şi sprijinul meritat.

O instituţiune menită de a da mari fructe este şi So

cietatea filologică decretată de Inalta Locotenenţă şi care

a fost salutată cu entusiasm de ţéra întrégă şi încă de

toţi Românii din provinciile dependente de Puteri străine.

Mulţumită acestei societăţi, la care pentru prima dată

se vor întîlni fraţi politicesce despărţiţi de seculi,putem

speră a pune în curînd un capăt confusiunii şi anarchiei

ce fatalmente urmà să existe în limbă, din causa nouëlor

trebuinţe materiale şi morale aduse de civilisare şi mai

ales de nouele codice de legi.

Dacă a cultivă limba este a cultivă însuşi poporul, a

se ocupă de istoria trecutului unui popor,spre a o stabili,

este a cercetà, a aflà din acel trecut însuşi viitorul na

ţional. Ministrul Instrucţiunii publice de la 11 (23)Februarie

şi-a purtat dar atenţiunea şi asupra acestei mari întrebări.

Ca punct de purcedere a lucrărilor istorice, el a hotărît

lucrări pentru compunerea unui dicţionar biografic şi bi

bliografic al tuturor bărbaţilor cari,în ţéră şi afară din ţéră,

în tóte limbele şi în diverşi timpi, a scris cevà despre

Români. Mulţumită acestui dicţionar, lucrarea istoriei ro

mâne se va uşurà pentru toţi şi vor fi cu mult înlesnite

şi lucrările nouă de cercetări de documente şi scrieri des

pre Români

La acéstă lucrare Ministeriul urméză a chemă concursul

tuturor istoricilor noştri de renume din tte unghiurile

României.
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La 11 Februarie. Direcţiunea generală a agriculturei, a

comerciului şi a lucrărilor publice sa despărţit de Mini

steriul de Interne, pentru a formà din nou un Ministerii

deosebit.

Organisarea diferitelor servicii ale acestui Ministeri

s'a aflat frte viciósă.

Lucrările în esecutare nu sunt surveghiate cu esacti

tudinea cerută, pe când o sumă însemnată de bani se în

trebuinţéză întru întreţinerea unui corp technic fórte nu

meros, care nu este împărţit după importanţa lucrărilor;

în cât sunt puncturi însemnate fără surveghiarea necesară

şi altele de mai puţină importanţă unde inginerii au puţin

de lucru. Afară de acesta, aceleaşi perséne fiind îndato

rate cu priveghiarea lucrărilor şi cu facerea proiectelor

pentru lucrări nouă, resultă o suferinţă şi pentru unele

şi pentru altele.

Nu mai puţin viciósă este şi instituţiunea consiliului

technic, însărcinat mai ales cu esaminarea proiectelor.

Acest consiliu nu a contribuit nici cum ca proiectele să

fie mai bine studiate şi serviciul mai bine organisat; din

contra, frte multe din cele mai mari abateri de la lege,

din cele mai grave greşeli, s'au făcut cu concursul lui.

Proiectele greşite, adesea chiar lipsa de proiecte, a pro

dus o mare perturbaţiune în priveghiarea esecutării şi în

deconturile lucrărilor, precum şi o lângezire în controlarea

lor. Sunt lucrări în esecutare, despre cari nu se cunsce

nici preţul total, nici proiectul definitiv, sau în ale cărora

proiecte s'aú făcut modificări frte însemnate.

Este de nevoe ca serviciul technic să se organiseze ast

fel, în cât fie-care lucrare, după importanţa ei, să fie su

praveghiată de unul sau mai mulţi impiegaţi technici ai

diferitelor graduri de servicii; iar studiele pentru lucră

rile cele nouă să se încredinţeze unor anume ingineri, ale

cărora proiecte se vor esaminà de un consiliu, care seva

întruni în capitală, când lucrările încetéză în două luni

de érnă şi care va fi compus din cei mai buni şi din

cei mai capabili ingineri ce avem în România.

Ast-fel credem, că cheltuielile personalului vor fi propor

ţionate cu lucrările şi că acestea vor fi regulat şi bine

esecutate.

1866
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Apr. 28 (10) Sistemul de arbitrariu, de călcare de legi şi de excludere

sistematică a Corpurilor legiuitére de la trebile cele mai

însemnate ale ţării a înmulţit într-un mod înspăimântător

iregularităţile.

Acest sistem a compromis în parte cestiunile cele mai

mari şi mai gingaşe, cari privesc lucrările publice.

Nimeni nu are astăqi cea mai mică îndoială, că pentru

România căile ferate sunt un ce indispensabil, o condiţiune

sine qua non pentru întemeiarea şi întărirea civilisaţiunii

şi prosperităţii ei; cu atât mai mult trebuiă Guvernul să

pună scrupulositatea cea mai mare, pentru-ca să ne fie

asigurate şi să nu existe cea mai mică bănuială, că ase

menea întreprinderi s'a dat cu călcarea formelor pre

scrise de lege. Din neobservarea acestei linii de purtare,

acéstă cestiune importantă s'a pus în pericol şi cestiunea

construcţiunii căiei ferate de la Bucuresci la Giurgiu este

supusă la nouă esitațiuni şi aşteptări, lăsând a dice că

suntem ameninţaţi de un nou proces. Guvernul vapresintà

Adunării întru acesta un proiect de lege pentru a asigură

acéstă lucrare importantă.

Calea ferată a Siretului s'a început a se construi de către

concesionari la terminul prescris. Sprijinindu-se însă pe

împrejurările politice în cari ne aflăm, concesionarii a

oprit lucrările. Guvernul se va îngriji a determină acestă

situaţiune prin calea indicată de concesiune.

Necesitatea de poduri pe rîurile cele mai principale, prin

cari să se asigure comunicaţiunea în ori-ce timp al anului,

este frte simţită. Guvernul trecut a acordat unei com

panii concesiunea construcţiunii a 19 poduri de fer, din

cari unele sunt în lucrare. Cată însă să mărturisim, că

acéstă concesiune s'a dat fără să se fi făcut studii prea

labile pentru fie-care pod şi fără să se fi întrebuinţat pri

veghiarea aceea neapărată şi scrupulósă la o lucrare de

aşà mare importanţă. Guvernul a rînduit o comisiune

care să cerceteze lucrarea acestor poduri şi se vor luă

măsurile cele mai eficace, pentru-ca ţéra să profite în

adevăr de cheltuielile ce face în acestă privire.

Multe lucrări pentru construcţiuni de şosele şi pentru

lucrări de artă s'aú datîn întreprindere fără studii prea

labile şi fără licitațiune; sume de bani însemnate s'aú şi
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cheltuit pentru asemenea contracte ilegale. Guvernul a

anulat mai multe din ele şi va mai anulă pe acele cari

sunt de asemenea categorie.

Răul însă cel mare va existà mulţi ani şi se vor mai

resimţi şi în viitor urmele unei administrațiuni fără sistem

şi care avea de ţintă a ascunde adevărul.

De vom asvîrli o privire asupra întreţinerii şoselelor,

găsim o lipsă totală de plan şi de organisare. Sume în

semnate s'aú cheltuit şi se cheltuiesc pentru unele şosele,

cari şi astăqi sunt în rea stare; pentru altele, frte fre

cuentate, întreţinerea nu a fost destul de îngrijită. In ge

nere putem qice, că şoselele existente nu sunt în starea în

care ar trebui să fie, în comparaţiune cu sacrificiile ce

ţéra a făcut pentru acésta. Guvernul a pus să se efectueze

sondagii pe tóte şoselele şi să se facă tablouri despre căti

mele de petriş aprovisionat. Ast-fel se va constată usura

şoselelor şi se vor puté face de acum înainte aprovisio

nările într'un mod sistematic.

Arbitrariul, réua chibzuire în privirea împărţirii lucră

rilor, nepăsarea întru întrebuinţarea fondurilor Statului

şi o neîngrijire culpabilă pentru averea naţională a luat

proporţiuni compromițătre pentru ţéră, mai ales în ul

timul an al Guvernului trecut. Afară de contractele ilegale

ce s'au desfiinţat şi mai sunt a se desfiinţă, s'au legat

lucrările publice pe mai mulţi ani prin contracte, făcute

după forme, însă oneróse pentru Stat, fără a se luă în

băgare de sémă dacă budgetul Statului permitea a se

face acele cheltuieli. Aceste contracte se sue pentru anul

1866 la 20 miline lei, lăsând sume însemnate angagiate

şi pentru anii viitori. Lucrările publice sunt dar absorbite

pe mai mulţi ani de măsuri pripite, adese-ori greşite şi

oneróse pentru tesaur.

Guvernul se ocupă a regularisă acéstă posiţiune critică

mai ales în faţă cu mijlócele finanţiare de cari dispunem,

Ocupaţiunea penibilă şi grea a Guvernului este aci con

statarea tuturor lucrărilor şi a contractelor de întreprinderi

publice, cercetarea deamănuntă a nevoilor de astăqi, re

gularisarea abaterilor cari împovăréză pe Ministeriü şi

produc o lângezire perniciósă serviciului, în fine lichidarea

generală a lucrărilor întreprinse, cu arătarea începutului
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Apr. 28 (10) lor, a faselor prin cari au trecut, a situațiunii finanţiare

şi a lucrărilor desăvîrsite, spre a se constată odată moş

tenirea ce am luat la 11 Februarie. Când acestă lucrare

va fi desăvîrşită, atunci tte se vor puté pune pe o cale

regulată, atunci se vor puté luà măsuri de îndreptare şi

lucrările ce se vor face în viitor vor răscumpără sacrificiile

ce-şi impun contribuabilii într-un interes de utilitate publică.

O lucrare de cea mai mare importanţă este asigurarea

capitalei de inundaţiuni. Cheltuieli însemnate s'au făcut ;

însă pe de o parte nu există nici un studiu sistematic al

întregii lucrări, iar pe de altă parte există o mulţime de

plângeri bine fundate din partea orăşenilor în privirea

nesalubrităţii causate oraşului prin lucrările esecutate.

Parte din acestea s'au făcut în privirea navigabilităţii

Dîmboviţei; însă nu se află nici cel mai mic studiu pentru

navigabilitatea Argeşului de la punctul unde acest rîü pri

mesce apele Dîmboviţei şi până în Dunăre, lăsând a dice

că în asemenea cas lucrările frte costisitre, ce trebuiau

esecutate, sunt cu totul de altă natură decât acele între

prinse. O comisiune compusă de mai multe specialităţi a

fost numită şi în curînd se vor luă măsuri, pentru-ca

lucrările ce s'au făcut şi acele ce sunt a se mai face să-şi

ajungă la scopul lor, care nu pte fi altul decât de a pre

servà capitala de inundaţiune şi de miasmele produse prin

ape stagnante.

Navigarea Prutului fiind de o mare însemnătate pentru

Iaşi şi judeţele de pe marginea acestui rîü, Guvernul se

va ocupà cu facerea proiectelor necesare pentru a deveni

acest rîú navigabil cât se va puté mai în sus.

Pentru grădinile din capitală, iar mai ales pentru gră

dina Cişmegiului, s'a cheltuit o sumă însemnată de bani,

nu pentru a îmbunătăţi şi a înfrumuseţă grădina, ci pen

tru a o deterioră. Lucrările privitre la acest obiect sau

oprit şi se vor luă măsuri, în armonie cu mijlócele nőstre

finanţiare, pentru a îndreptă stricăciunile şi pentru a pune

acéstă grădină iarăşi în bună stare.

Şcólele ce depind de acest Ministerii corespund frte

puţin cu scopul înfiinţării lor şi cu sacrificiile făcute de

Stat pentru dînsele. Ele au fost până acum cu totul fără

folos pentru naţiune.
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Mai ales şclele agricole au nevoe de o reformă radicală.

Invăţămîntul agricol este ast-fel organisat, în cât nu are

nici un scop bine determinat; iar cultura moşiei Panteli

monului nu a ajuns încă a da esemple practice şi resul

tate bănesc mulţumitre, pentru a îndemnà pe agricultori

a părăsi o sistemă de cultură înapoiată şi a adoptà o alta

nouă mai conformă cu împrejurările de astăqi şi cu pro

gresele sciinţei. Până acum Guvernul nu a putut face

mai mult decât a ridicà vitele Statului, cari se întreţineau

cu cheltuieli însemnate şi păgubitóre în Bărăgan, şi a le

aduce la Institutul de la Pantelimon,fiind-că o esploatare

agricolă fără vite este zadarnică şi esclude ori-ce fel

de îmbunătăţiri. O comisiune de bărbaţi speciali va esa

minà cestiunea importantă a învăţămîntului agricol şi

Guvernul îşi va pune téte silinţele lui, pentru-ca să avem

în ţéră instituţiuni, cari să serve de model agriculturii

practice şi să contribue a da un sbor acestui ram de in

dustrie, care forméză bogăţia de căpetenie a patriei nstre.

Sperăm că Şcéla de arte din Iaşi, prefăcută într'o fa

brică de instrumente agricole, va contribui a familiarisă

pe plugarii noştri cu instrumente de agricultură mai per

fecţionate; pe când astăqi o mică parte din ei, numai cu

cheltuieli insemnate, pot întroduce din străinătate chiar in

strumentele de cea întâi necesitate, precum pluguri şi

grăpi.

Pepinierele de duqi, arbori forestieri, pomi roditori şi

garduri vii s'au menţinut ; însă s'au redus cheltuielile la

mai mult decât la o a treia parte. In tâmna anului acestuia

vor fi saduri pentru a se răspândi în ţéră.

Fostul Guvern hotărîse a se face în câmpiile Bărăga

nului din judeţul Ialomiţa două puţuri artesiane, prin cari

acele câmpii să devie mai producătre pentru agricultură.

Cheltuielile pentru săvîrşirea acestor două puţuri erau

fixate la suma de 250.000 lei. Până acum s'a cheltuit suma

de 204.512 lei, şi în loc să fie lucrările întreprinse la Bă

răgan, de abiă s'au început sondagiile la Cotroceni, în

care localitate se întrébă cine-va de ce erà nevoe de un

puţ artesian.

Adoptarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi erà

fórte necesară. Trebuiă ca feluritele măsuri şi greutăţi să
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Apr. 28 (10) dispară din ţéră şi să se înlocuiască prin sistemul care

tinde a segeneralisà astădi în Europa. Disposiţiunile luate

de fostul Guvern pentru aplicarea legii de măsuri şi greu

tăţi au fost însă cu totul greşite. Sistemul metric trebuiă

aplicat gradual, pentru a deprinde pe fie-care la acestă

schimbare. Guvernul trecut însă a vrut să aplice şi acestă

legiuire cu pripire şi fără a luă măsuri corespundătóre

cu scopul ce şi-l propuneă. Spre acest sfîrşit, el a încheiat

un contract pentru monopolisarea vîndării măsurilor şi a

greutăţilor în mânile unei singure perséne, contract care,

violând Constituţiunea şi legea comptabilităţii generale,

erà şi ruinător pentru ţéră, impuindu-i îndatorirea a cum

pérà în termin de câte-va luni, cu preţuri esagerate,

măsuri şi greutăţi pentru o valóre minimum de 371/, mi

lióne lei. Acest contract, declarat de Senat de inconstitu

țional, s'a anulat de Guvern, care va pune în studiul Con

siliului de Stat unproiect de lege pentru aplicareagraduală

a sistemului metric de măsuri şi greutăţi.

Guvernul trecut a avut intenţiunea ca şi România să

iea parte la exposiția universală din Paris. Insă, în pri

virea cheltuielilor considerabile ce se cerea, şi cari se urcă

până la suma de 2 miliéne lei şi în privirea strîmtorării

în care se află tesaurul, Guvernul actual cu părere de rău

a trebuit să renunţe la acestă idee.

In ţéră, Guvernul a luat disposiţiuni pentru ca să în

curajeze propăşirea agriculturii şi a industriei, făcând şi

în anul acesta o exposiţiune horticolă în Bucuresci şi două

exposiţiuni agricole şi industriale, una în Craiova, iar alta

în Focşani, precum şi mai multe concursuri de pluguri,

pentru a ajunge la îmbunătăţirea arăturilor nstre.

Starea finanţelor ţărei este cunoscută de toţi; departe

de a fi mulţumitre, ea ne înfăţişéză un tablou din cele

mai întristătre.

In qiua când Guvernul actual a luat în mână cârma

Statului, s'a ridicat vălul ce acoperià prăpastia în care

eram ameninţaţi a cădé. Grămădirea deficitelor peste de

ficite şi acoperirea lor prin contractări de împrumuturi, cari

la rîndul lor, prin plată de procente,împovăra budgetul

cheltuielilor în nici o proporţiune cu veniturile adevărate

ale Statului, trecerea în budgetul veniturilor a unor cifre
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ilusorii şi nejustificate, n'aú putut avé alt resultat decât

a îngreuiă din an în an mai mult situaţiunea finanţiară

şi a ne conduce în fine la punctul de a nu mai puté merge

înainte. Creditul Statului secat cu totul, téte cassele publice

góle şi tesaurul împovărat, afară de datoria fixă regu

lată prin plată de anuităţi, de o datorie exigibilă de

55.761.841 lei : iată situaţiunea nőstră finanţiară în diua

de 11 Februarie.

Datoria exigibilă se compune de :

Lei 24.018.188,26 în bonuri de tesaur (datoria flotantă),

parte ajunse la scadenţă,parte plătibile

în cursul anului ;

15.714.498,17 în bonuri de tesaur pentru cumpărarea

tutunului, plătibile în cursul anului, atât

ajunse cât şi neajunse la scadenţă ;

2.700.000, - cauţiunea depusă de concesionarii Băn

cii României;

1.329.153,37 datorii contractate în anul 1865 către di

ferite casse; şi

- 12.000.000,– mandate în suferinţă.

O sumă de peste 14.000.000 erà de plată la moment şi

din qi în qi se îmmulţià numărul bonurilor, ale cărora

termine de plată expirau.

Afară de acestă datorie exigibilă, tesaurul public s'a

vădut împovărat în cursul anului cu următérele sarcine:

Lei 10.000.000,– aproximativ pentru acoperirea cheltue

lilor eserciţiului anului 1865, cari se mai

pot ordonanţă până la 31 Iulie viitor;

3.220.996,19 restul de plată din datoriile tesaurului

înainte de 1859, precum către cassa be

neficiului recruţilor, către cassele comu

nale, către particulari, deposite şi altele,

afară de datoria pentru emancipaţi, ale

cărei anuităţi sunt prevăqute în budgetul

fie-cărui an ;

23.176939,– anuităţile diferitelor împrumuturi con

tractate; şi în fine

130.107.225,33 restul cheltuielilor anului, calculate după

prevederile anului 1865 şi cu scăderea

plăţilor efectuate până la 11 Februarie.
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Apr. 28 (10) Tóte acestea împreună însuméză o sarcină asupra tesau

rului public pentru anul 1866 de Lei 222.267.002,14.

In contra acestei sarcine şi spre acoperirea ei s'agăsit:

O sumă de lei 40.598.960,19, rămăşiţele din trecut, din

cari însă, întrebuinţând tötă stăruinţa şi luând măsurile

cele mai energice de împlinire, nu putem speră a incassà

în cursul anului mai mult decât maximum o sumă de lei

20.000.000,

O sumă calculată cu aproximaţie de Lei 12.000.000, pro

venită din rămăşiţele arenqilor domeniilor Statului, ne

fiind încă constatat scădămîntul cuvenit arendaşilor. Din

acéstă sumă putem admite că se vor puté incassà în cur

sul anului până la Lei 8.000.000.

Productul din vîndarea tutunului cumpărat pentru re

gie, care se pte evaluă în cifra rotundă la Lei 20.000.000.

In fine veniturile budgetare ale anului curent, calculate

după constatările şi cu deducţiunea incassărilor făcute până

la 11 Februarie în sumă de Lei 122.310.937.

Peste tot Lei 170.310.937.

Prin urmare,anul1866va lăsà un deficit de Lei 51.956.065,14,

precum resultă din următorul bilanţ:

P a s . .

Bonuri de tesaur . . . . . Lei 24.018.188,26

Idem, tutun . . . . . . . . 15.714.498,17

Cauţiunea Băncii . . . . . . 2.700.000,–

Mandate în suferinţă . . . . 12.000.000, –

Datorii către diferite casse - 1.329.153,39 55.761.841,02

Anuităţile şi anume :

Imprumutul Stern. . . . . Lei 5.523.480, –

Drumul de fer Giurgiu . . . 4.456.620,–

Poduri de fer . . . . . . . . 3.896.839,–

Imprumutul de 93 miline 9.300.000, – 23.176939,–

Cheltuieli neordonanțate din trecut . . . . 10.000.000,–

Restul datoriilor din 1859 . . . . . . . . . 3.220.996,19

Cheltuielile budgetului după prevederile anu

lui 1865 . . . . . . . Lei 135.433.281,–

Se scad plăţile făcute . . . - 5.326.055,07 130.107.225,33

222.267.002,11



43

A c / i .

Rămăşiţele din trecut în sumă de Lei

40.598.960,19 . . . . . . . . . . . . . Lei 20.000.000, –

Rămăşiţele din arenqi evaluate la Lei

12.000.000 din cari . . . . . . . . . . . 8.000.000, -

Productul vîndării tutunului . . . . . . . 20.000.000,--

48.000.000,–

Veniturile budgetare după constatări

Lei 126.813.682

Se scad incassările . . . . . 4.503745 - 122.310.937,–

170.310,937,—

Lipsesc spre acoperire . . . . . . . . . 51.956.065,14

Lei 222.267.002,14

La pasiv putem adăogi, ca de ordine, suma de Lei

20.337.718 cheltuiţi în anul 1865 de Guvernul trecut din

împrumutul Stern, fără autorisaţiune legală. Pe de altă

parte, avem a trece la activ, iarăşi ca de ordine, suma

de Lei 28.499.221, cheltuielile făcute cu oştirile de ocupa

țiune (armata austriacă şi rusă), după constatările con

trolului.

In faţa acestei situațiuni a finanţelor ţării, Guvernul a

credut de trebuinţă a face o minuţi să esaminare a dife

ritelor ramure ce compun administrarea finanţiară, spre

a cunsce causele ce au adus starea deplorabilă în care

s'a găsit tesaurul public şi a luă măsurile necesare pen

tru întîmpinarea răului.

Resultatul acestei procedări se arată prin cele ce urméză:

Causele ce au adus datoria flotantă la cifra de Lei

24.018.188, arătată mai sus, sunt acestea :

Ministeriul de Finanţe pentru întâia 6ră a fost autorisat

în anul 1862, prin legea de la 5 Martie acel an, a con

tractà împrumuturi provisorii prin emitere de bonuri de

tesaur asupra unui credit de dobândi de 400.000 lei, cu

condiţiune ca ori-ce împrumut să se facă după o preala

bilă autorisare a Consiliului de Ministri.

Pe temeiul acestei legi, Ministeriul a contractat în cursul

acelui an împrumuturi, ale căror procente variate au
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Apr. 28 (10) trecut cu 26.000 lei peste creditul afectat pentru acesta

şi aú lăsat în sarcina anului 1863 o datorie în bonuri

de tesaur pentru un capital de Lei 6.168.435.

In anul 1863 s'a acordat un credit pentru serviciul do

robanţilor la datoria flotantă de Lei 600.000 şi Ministeriul

a contractat împrumuturi ale căror procente au trecut

cu Lei 99.353 peste creditul acordat; a lăsat însă în sar

cina anului 1864 o datorie numai de Lei 4.210.213, adecă

cu două miline mai mică decât aceea ce venise în sar

cina sa din anul 1862.

Pentru anul 1864 s'a acordat un credit de dobândi de

Lei 1.000.000, cu mărginire însă ca datoria să nu trécă

peste suma de 10.000.000 capete şi cu prevederea ca, în

dată ce se va efectuă un împrumut definitiv cu scadenţe

depărtate, datoria flotantă să fie redusă numai la 5 mi

lióne capete.

Din creditul citat mai sus, s'au acoperit pe de o parte

procentele ce se angagiase mai mult peste creditul din

1863, iar pe de alta sau contractat în cursul acelui an

împrumuturi, cari au absorbit în procente suma de Lei

998.685, lăsând în sarcina anului 1865 o datorie de Lei

10.595.836, adecă cu Lei 595.836 mai mult decât permitea

legea ad-hoc.

In fine, în anul 1865 s'a acordat prin legea budgetului

un credit de Lei 500.000 pentru plata de procente, cu

mărginirea ca bonurile în circulaţie să nu trécă peste

suma de Lei 5 miline capital.

Ministeriul însă a contractat împrumuturi, în cursul

acelui an şi până la 11 Februarie trecut, cari au absor

bit în procente suma de Lei 1.220.411 şi au lăsat la acestă

dată datoria menţionată mai sus de Lei 24.492.285 capete,

adecă cu 19 miline aprpe mai mult decât permitea le

gea finanţiară a anului 1865.

Pentru justificarea acestei procedări sa găsit un jurnal

al Consiliului Ministrilor, încheiat la 9 Decembre trecut,

aprobat de fostul Domnitor, prin care, în consideraţia

neputinţei în care se găsesc arendaşii moşiilor Statului

de a răspunde rămăşiţele pe trecut, autorisă pe Ministrul

Finanţelor să facă împrumuturi provisorii în comptul ace

lor arendaşi şi procentele acestor împrumuturi să se plă
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téscă din acelea ce se vor luă de la arendaşi pentru tim

pul cât au întârqiat réspunderea câştiurilor.

Procentele de acéstă din urmă categorie, împlinite în

cursul anului 1865, se urcă la suma de Lei 743.926.

Din cele arătate mai sus resultă cele următére:

1. Că Ministeriul Finanţelor, în virtutea legilor prin

cari s'ai acordat credite pentru datoria flotantă, nu a fost

în drept a contractà împrumuturi provisorii pentru un

capital mai mare decât în proporţie cu creditele acordate

şi în mărginirile făcute prin acele legi.

2. Că prin jurnalul Consiliului de Ministri din 9 De

cembre 1865, provocat de Ministeriul de Finanţe, denatu

rându-se spiritul legilor prin cari s'a autorisat şi regulat

o emitere limitată de bonuri, s'a surpat echilibrul stator

nicit prin acele legi, şi ast-fel Ministeriul, socotindu-se în

viitor liber de ori-ce mărginire în acestă privinţă, a tot

emis bonuri, fără nici o cumpănire şi pe cât creditul Sta

tului a putut resistà.

3. Că prescripțiunile impuse prin legile ad-hoc s'au

violat prin jurnalul Consiliului menţionat mai sus; şi

4. Că de la un timp încôce modul cel mai lesnicios

pentru Ministeriul de Finanţe de a face faţă la cheltuielile

Statului, cari covîrşiaú cu mult resursele veniturilor pe

cari puteà comptà, erà de a tot emite bonuri de tesaur

fără a se preocupà de plata lor la scadenţe, şi nu este

de prevăqut până la ce sumă ar fi putut cresce acéstă

datorie, dacă creditul ce acordă publicul Statului nu s'ar

fi retras de-odată înspăimântat, când a văqut că plata

bonurilor de tesaur nu se mai putea efectuă la terminul

scadenţei lor.

Pentru întîmpinarea în viitor a acestor neajunsuri, Gu

vernul actual, prin jurnalul ce a încheiat în şedinţa de

la 31 Martie expirat, a luat măsurile următére:

1. A se opri cu desăvîrşire de acum înainte emiterea

de bonuri de tesaur pentru împrumuturi provisorii în

trebuinţa întîmpinării diferitelor cheltueli ale Statului.

2. A emite bonuri de tesaur numai pentru prelungirea

terminelor de plată a celor în scadenţă, prin preschim

bare.

3. A emite bonuri de tesaur pe nouă împrumuturi nu
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Apr. 28 (10) mai pentru lichidarea bonurilor în scadenţă, regulându-se

registre speciale în acestă privire, în cari să se certifice

că sumele împrumutate sau afectat special la achitare

de bonuri în scadenţă.

4. A se anulă bonurile de tesaur liberate Cassei de de

puneri şi consemnaţiuni şi a se deschide între acestă

Cassă şi Ministeriul de Finanţe un compt curent, care să

se lichideze din şése în şése luni.

5. Pentru plata procentelor cuvenite pe anul curent la

datoria flotantă să se prevadă prin budget un credit de

Lei 1.200.000.

Strîmtorările în cari se află Guvernul trecut l'aú pus

în necesitatea de a cere de la fosta Adunare autorisaţia

pentru contractarea unui împrumut de 40 miline, care

i se şi acordase prin legea de la 10 Februarie trecut.

După evenimentele de la 11 Februarie, Guvernul ac

tual, deşi ar fi dorit a evità contractarea veri-cărei da

torii, spre a nu mai aduce asupra tesaurului nouă împo

vărări, dar în faţa lipsei desăvîrşite de fonduri în care

a găsit cassele publice şi în faţa exigenţelor numeroşilor

creditori ai Statului, cari reclamau neapărat achitarea

titlurilor ce posedă cu scadenţe expirate de mai multe

luni, neputând dispune de alte resurse, a chibzuit de

preferinţă a înlocui expusa lege cu acea de la 21 Febru

arie trecut,prin care s'a autorisat împrumutul naţional de

30 miline, destinat anume pentru acoperirea datoriilor

trecutului.

Prin acestă nouă lege,Guvernul a avut de scop,pe de

o parte a procurà capitaliştilor indigeni şi creditorilor

Statului un mod înlesnitor pentru a-şi plasà capitalurile

lor cu folóse îndestulătre şi a se despăgubi tot de-odată

de creanţele ce aveau de la Stat, prin depunerea lor în

comptul împrumutului; iar pe de alta a se da şi contri

buabililor facultatea de a-şi achită cu înlesnire rămăşiţele

datorite pe trecut şi contribuţiunile plătibile după 30

Septembre viitor prin obligaţiuni de ale împrumutului

naţional.

De la deschiderea subscrierii împrumutului şi până la

22 Aprilie sau subscris în capitală şi vărsat în cassa te

saurului în diferite efecte şi mandate Lei 4.425.298,04, iar în
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numerariü Lei 1.020.781 bani 36.Total capital real 5446.080. Apr. 28 (10)

Resultatul subscrierilor din 26 districte, până la data

de 22 Aprilie, este de Lei 803.252, osebit de Lei 15.175, adu

naţi din ofrande.

Mica întârqiere ce a urmat până la deschiderea sub

scripțiunii, din causa pregătirii de obligaţiuni cari să

pótă da garanţii atât publicului cât şi tesaurului, a dat

motiv de bănuială, că neacoperirea împrumutului în între

gimea lui până astăqi nu provine decât din negligenţa

şi puţina silinţă ce ar fi depus Ministeriul de Finanţe în

acéstă operaţiune, bănuială nedréptă şi provocată numai

de micul succes ce a avut până acum subscripţiunea îm

prumutului.

Ministeriul a pus în lucrare téte mijlócele ce depind de

el; iar causele adevărate ale greutăţii cu care subscrip

țiunea se efectuase sunt nedeprinderea publicului nostru

la operaţiuni finanţiare de asemenea natură şi lipsa bă

néscă ce se simte în ţéră din causa anilor nenorociţi din

urmă şi cari au lovit mai tîte clasele societăţii.

Acestea sunt adevăratele motive, cari fac că subscrie

rea acestui împrumut merge atât de încet. Aceste motive

aú făcut ca Ministeriul să prelungéscă terminul subscrip

țiunii până la finitul lunei curente şi de a reînnoi pre

lungirea lui până la finitul lunei lui Maiü, găsind drept

ca şi preţul emisiunii de la 1 Mai înainte să se spo

réscă cu 10%, (adecă 81 în loc de 80); căci terminul achi

tării acestor obligaţiuni de către Stat e fixat şi se nu

mëră de la 31 Martie trecut.

Guvernul actual, preocupat de dificila posiţiune ce da

toriile arătate mai sus creaseră tesaurului în prejudiciul

ereditului său şi al serviciului public;

Preocupat asemenea de împedecarea ce aduceà în sa

tisfacerea trebuinţelor presente ale Statului;

A luat prin jurnalul încheiat în şedinţa Consiliului Mi

nistrilor de la 31 Martie măsurile următre :

1. A se deosebi operaţiile trecutului de acelea ale eser

ciţiului curent 1866. -

2. A se înființă o cassă de lichidare pentru desfacerea

datoriilor flotante contractate până la finele eserciţiului

1865. -
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Apr. 28 (10) 3. Fondurile alocate la desfacerea acestor datorii să se

alimenteze cu resursele provenite din rămăşiţele anilor

trecuţi şi cu productul vîndării tutunului.

4. Pentru înlesnirea operaţiilor acestei casse, până la

incassarea resurselor ce i s'a afectat, s'au dat în dispo

siţiunea ei tte fondurile ce se vor dobândi din împru

mutul naţional de 30 miline autorisat prin legea de la

21 Februarie 1866, precum şi dreptul de a preschimbà

bonurile de tesaur cu termine expirate, sau de a contractà

alte împrumuturi provisorii în condiţiile prescrise de lege

până la concurenţa datoriei ce va desface.

5. S'a regulat asemenea, ca acestă cassă să aibă comp

tabilitatea sa deosebită şi să se administreze sub auto

ritatea Ministeriului de Finanţe de către un membru al

Curţii de Compturi şi de Secretarul general al Ministe

riului; iar operaţiunile bănesci să se efectueze prin cas

sieria centrală şi prin cassieriile generale de districte, spre

a se evità cu acest chip ori-ce creaţiune de nouă cheltuieli.

6. S'a hotărît ca pe fie-care lună să se aşeze o situa

ţiune a operaţiunilor acestei casse, care să se publice prin

Monitor».

Din creditele suplementare şi extraordinare deschise de

Guvernul trecut în anul 1865, s'au anulat de fosta Adu

nare, între altele, şi acela de 9.300.000 pentru anuitatea

împrumutului de 150 miline lei turcesc, contractat în

cestiunea averilor mănăstiresci secularisate, prin votul

emis în următrea cuprindere :

«Se anuléză creditul de Lei 9.300.000, cu invitare ca Gu

vernul să iea măsurile cele mai nemerite pentru recăpă

tarea acestor bani.

Cestiunea acestor averi nefiind până acum resolvată şi

necunoscându-se nici mijlocul când anume se va resolvà,

Guvernul actual nu pte continuă răspunderea anuităţilor,

căci ele ar sta neatinse ca un deposit, fără a produce

procente pentru un timp nedeterminat, şi s'ar aglomeră

din an în an fără a se puté întrebuinţă în destinaţiu

nea lor.

Stipulaţiile actului adiţional al Societăţii generale din

Constantinopole, cu care s'a contractat expusul împrumut,

conţin cele următre:
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1. Dacă comisiunea internaţională instituită de Puteri

pentru a statuà asupra cestiunii mănăstirilor qise închi

nate ar resolvà cestiunea într'un mod alt-fel decât cel

prevăqut prin contractul încheiat de Guvern cu Societa

tea generală ;

2. Dacă acestă comisiune ar hotărî ca despăgubirea

de 150 miline oferită de Guvernul român comunităţilor

religise să se răspundă odată, iar nu în anuităţi, sa

într-un mod cu totul altul decât cel prevădut prin con

tract ;

În amîndouă aceste casuri, Guvernul român să fie

dator a plăti Societăţii generale, sub titlul de indemni

tate de resiliare, o sumă de 7.500 lire turcesci; şi dacă

resiliarea s'ar face în urma începerii serviciului împru

mutului, tîtă suma primită de societate sub titlul de co

mision, din30mii lire turcesci afectate anual pentru acest

serviciu, să rămâe definitiv în folosul societăţii.

Basat pe aceste motive, Guvernul actual, prin decisiu

nea Consiliului Ministrilor de la 25 Martie trecut, a luat

măsurile cuvenite pentru resiliarea convenţiunii acestui

împrumut şi pentru ridicarea banilor răspunşi de Guvernul

trecut în primirea Societăţii generale din Constantinopole

în sumă de Lei 9.300.000, din cari se va scăde comisionul de

30.000 lire turcesci şi suma de 7.500 lire, stipulată pentru

indemnitatea resilierii expusei convenţiuni.

Basele după cari se conduce serviciul aşezării şi al

perceperii contribuţiunilor directe sunt cele următre :

Până la anul 1859, constatarea materiei imposabile se

făceà la fie-care 5 sau 7 ani, odată cu recensemîntul general.

Prefacerile ce se urmau între contribuabili de la un period

la altul se regulau pe sarcina cutiilor comunale, în folosul

cărora se prelevà de la 1 până la 4 decimi asupra dării

personale, pentru acoperirea perderilor.

In puterea vechilor legi cari regula relaţiunile dintre

proprietari şi săteni, strămutarea locuitorilor plugari ne

putêndu-se efectuă decât la începutul fie-cărui period, miş

carea contribuabililor erà atunci cu totul neînsemnată.

De la 1859 încóce, aplicându-se pe de oparte darea per

sonală şi cea de şosele asupra claselor privilegiate,pe de

alta strămutarea sătenilor devenind liberă şi prelevarea

Trei-deci de ani de Domnie. 4

1866

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) decimilor pentru perderi desfiinţându-se, urmărirea de

aprópe a materiei imposabile şi a contribuabililor a de

venit neapărată şi mult mai povărósă decât în trecut,

pentru că de atunci téte adăogirile şi scăderile ce se operau

mai înainte pe sarcina casselor comunale au trecut asupra

cassei Statului.

Atunci agenţii administrativi fură însărcinaţi cu întin

sele operaţiuni ale constatării rolurilor, de la esactitatea

cărora atîrnă asigurarea venitului contribuţiilor directe

şi apărarea contribuabililor de tot felul de nedreptăţiri.

De la anul 1860 însă, îndatoririle agenţilor administrativi

isvorîte din atribuţiunile lor speciale, sporind şi ele într'un

chip considerabil, Guvernul, pentru a nu lăsă interesele

fiscului în neîngrijirea ce le ameninţă din causa mulţimii

îndatoririlor puse asupra agenţilor administrativi, pe de

o parte a înfiinţat, în virtutea legii de la 30 Decembre

1864, un serviciu special de controlori prin tte districtele,

oraşele şi plăşile, pentru conducerea operaţiunilor de re

censemînt şi a lucrărilor relative la constatarea preface

rilor între contribuabili şi la aşezarea dărilor potrivit cu

legile ad-hoc; iar pe de alta, preocupat de enormele ră

măşiţe ce se aglomerau din an în an mai mult asupra

contribuabililor de prin oraşe, a presentat Adunării un

proiect de lege pentru organisarea serviciului percepto

rilor din comunele urbane, care s'a şi votat de Corpurile

legiuitre şi sa promulgat la 23 Martie 1865. -

Serviciul de constatare menţionat mai sus s'a şi pus în

lucrare şi, în curs de 6 luni, cât a funcţionat, a produs

resultate mulţumitre; legea însă pentru organisarea per

ceptorilor nu numai nu sa aplicat, dar încă şi serviciul

de constatare s'a redus la jumătate prin disposiţiuni ad

ministrative luate de Guvernul trecut la 30 Iunie 1865,

lăsând operaţiile de constatare prin comunele rurale asupra

perceptorilor pârcălabi.

Acest sistem de constatare, întrodus cu scop de a re

duce cheltuielile Statului, deşi a produs o economie anuală

de 500.000 lei, dar experienţa a dovedit că inconvenientele

ce a decurs din a lui punere în aplicaţie au fost în de

savantagiele fiscului, de 6re-ce constatarea venitului con

tribuţiunilor directe lăsându-se cu totul în discreţiunea
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perceptorilor comunali şi aceştia neavând nici cunoscinţele

cerute pentru o asemenea lucrare, nici vre-o responsabi

litate directă pentru interesele fiscului, perderile din con

tribuţii au fost mult mai mari în raport cu economia făcută.

La 1866 Ianuarie, Guvernul trecut,văqênd că crescerea

rămăşiţelor a luat proporţiuni considerabile, a voit a

face să se garanteze pentru viitor integrala incassare a

impositelor şi spre acest scop a presentat fostei Adunări

un proiect de lege, prin care se pune în sarcina comu

nelor rurale şi urbane, cu începere de la 1 Iulie viitor,

constatarea şi perceperea contribuţiunilor pe un period

de cinci ani, în care interval venitul constatat prin rolu

rile ce se vor formà la început să rămâe nevariabil pen

tru tesaur.

Acest proiect de lege sa votat de fosta Adunare şi s'a

promulgat la 30 Ianuarie trecut.

In urma acestora, Guvernul actual, studiând diferitele

fase prin cari au trecut lucrările serviciului contribuţiu

nilor directe, a constatat cele următre:

I. Că legea menţionată mai sus, departe de a atinge

scopul ce şi-a propus Guvernul trecut, ea va aduce din

contra cele mai mari dificultăţi în aplicare.

Printr'însa se asigură fixitatea veniturilor într-un mod

ilusoriü, fără a înlăturà rămăşiţele, căci în adevăr este o

închipuire a crede că suma rămăşiţelor ce apasă astăqi

fiscul, când percepţiunea se esecută prin agenţii săi, îl

va apăsă mai puţin când împlinirile efectuându-se de co

mună ar lăsà rămăşiţe în paguba lor.

II. Că comunele nu vor fi nici odată în stare a acoperi

pagubele ce ar resultà din rămăşiţe, mai cu osebire prin

oraşe şi tîrguri, unde poporaţiunea flotantă causéză cele

mai multe perderi din contribuţiuni.

III. Că clasificarea patentarilor, evaluarea venitului

funciar, a celui de mână mértă şi regularea la darea

spornicilor sunt lăsate asupra primarilor şi perceptorilor,

cari, în cât privesce comunele rurale, trebuie să mărtu

risim, nu sunt în stare a conduce asemenea complicate

operaţiuni, şi s'ar da ocasiune la o mulţime de procedări

asupritóre.

IV. Că sistemul ce conţine acéstă lege este contrarii

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) principiului de egalitate înaintea contribuţiunilor, de

óre-ce comunele unde scădămintele ar întrece sporirile

vor trebui a supune pe locuitori la plata cu analogie a

perderilor, în virtutea solidarităţii ce le impune expusa

lege pentru integrala răfuire a contribuţiunilor constatate

prin roluri; şi ast-fel contribuabilii acelor comune vor fi

neapărat îndatoraţi a plăti dări mai mari decât ai altor

comune cari n'ar fi încercat asemenea perderi.

V. Că causele principale, cari alimentéză crescerea ră

măşiţelor şi fac a se paralisà chiar disposiţiunile legii

de urmăriri,provin în mare parte de la viciosul principii

ce există în legea contribuţiunilor personale şi şosele,

după care cel mai sărac lucrător şi tte individele neînsta

tornicite, dar în stare de a lucră, sunt impuşi la aceeaşi

câtime ca şi locuitorii avuţi şi statornici.

Din acestea resultă, că ori-cât de activ şi bine organi

sat ar fi serviciul de constatare şi de percepţiune, ori

cât de eficace ar fi disposiţiile legii de urmăriri, totuşi

ele rămân fără efect pentru contribuabilii nestatornici şi

pentru aceia cari n'au nici un fel de avere mişcătre.

De aci provin neapărat o mulţime de rămăşiţe fictive,

cari nu se pot împlini nici odată şi cari fac ca veniturile

constatate să nu se realiseze în întregimea lor.

Pentru întîmpinarea acestor neajunsuri, Guvernul ac

tual, pe de o parte a luat disposiţiuni prin comisiuni ad

hoc rînduite prin tte districtele, ca să se constate rămă

şiţele din contribuţiuni, să se împlinéscă cele reale şi să

se scadă cu desăvîrşire acelea pentru cari n'ar mai fi

nici un mijloc de împlinire; iar pe de alta a pregătit

nouă proiecte de legi pentru preschimbarea sistemului ce

lor două contribuţiuni menţionate mai sus şi pentru or

ganisarea serviciului de percepţiune într-un mod ast-fel

cum să se asigure pe deplin integrala incassare a dărilor

şi să se înlătureze pe viitor tte inegalităţile şi neajun

surile de până acum.

Menită a procurà Statului un venit important, institu

țiunea vămilor nu va puté răspunde la ceea ce suntem

în drept a aşteptă de la dînsa, pe cât timp mijlócele

sale de esecuţiune, de priveghiare şi de control nu vor fi
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puse în condiţiuni proprii de a asigură repedea şi regu

lata espediţiune a afacerilor.

Tótă legislaţiunea nőstră vamală, până astăqi, se măr

ginesce în Reglementul decretat la 16 Decembre 1859,

prin care, în dorinţa legitimă de a se da Statului o parte

mai directă în gestiunea intereselor generale, se hotă

răsce administrarea în regie a veniturilor vamale şi se

fixéză basele acestei administrațiuni.

Alcătuit în pripă, acel Reglement este departe de a

constitui un cod vamal îndestulător; şi chiar titlul de

proiect, ce i se dă prin decretul care prescrie aplicarea

lui, arată cu prisos necesitatea de a se luă măsuri mai

precise pentru percepţiunea drepturilor vamale de intrare

şi de eşire.

Şépte ani aprépe aú trecut de atunci şi acel proiect

de reglement este încă în vigóre ; abiă dacă câte-va

mici modificaţiuni i s'au adus prin simple disposiţiuni

ministeriale şi sumă de casuri neprevădute într'însul se

reguléză astăqi încă după cum circumstanţele povăţuiesc

pe agenţii administrațiunii.

Acéstă stare de lucruri, contrarie principiului că legea

singură pte decretà formalităţile percepţiunii imposite

lor, mai ales când aceste formalităţi aduc, ca în cestiu

nea de faţă, însemnate restricţiuni comunicaţiunilor in

ternaţionale, a avut şi resultatul inevitabil de a lăsà un

câmp deschis abusurilor, puind în multe împrejurări pe

persónele ce ai a face cu vama la discreţiunea agenţi

lor ei.

O altă causă de abusuri este şi sistemul de taxațiune

numai ad valorem usitat la noi, sistem care, pe de o

parte înlesnesce neguţătorilor de rea credinţă frauda

prin presentare de facturi falşe, iar pe de alta, prin fa

cultatea lăsată agenţilor vamali de a urcà în 6re-cari li

mite valórea declarată a mărfurilor, dă loc la percepţiuni

inegale şi adesea chiar arbitrarii.

Pe lângă acestea, neajungerea şi întârdierea lucrărilor

de controlare, cari se află astădi înapoiate aprépe cu un

an, lipsa totală de inspecţiune şi, mai mult decât tte, réua,

recrutare a personalului vămilor, au contribuit într'o pro

porţiune însemnată a aduce administraţiunea acestei părţi

1866

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) a finanţelor ţării în starea puţin mulţumitre în care se

găsesce.

Paza frontierelor a lăsat asemenea mult de dorit. De

părtarea punturilor de străjuire unele de altele, mai ales

în România de peste Milcov, şi lipsa unei legiuiri care

să prescrie drepturile şi datoriile grănicerilor ca agenţi

ai serviciului activ al vămilor, înlesnind întroducţiunile

fraudulóse, aú făcut ca o mare parte din veniturile de

importaţiune să fie perdute pentru Stat.

Din cele ce preced a resultat, că în timpul de şése ani

de când vămile se administréză de către Stat, pe când

este probat că consumaţiunea productelor străine în ţéră

a luat o însemnată crescere, veniturile vamale au rămas

aprópe staţionare. In sprijinirea acestei arătări este în

destul o ochire asupra cifrelor următre ale produsului

dreptului de importaţiune şi de exportaţiune în cursul

celor din urmă trei ani :

Anul Importaţiune Exportaţiune

1863 9.606)82 liberă

1864 10.728.953 2.083.697 (pe 3 luni din urmă dr. imp.

fiind restabilit).

1865 8.958.333 8.650.(573

In acelaşi timp, cheltuielile de percepţiune a acestor drep

turi fiind în sumă de mijloc de 1.410.613 lei pe an, sau

10,45, asupra veniturilor.

Acésta este în puţine cuvinte espunerea fidelă a stării

de aqi a administraţiunii vamale, espunere din care se

vede îndestul că totul este încă de făcut pentru atinge

rea scopului fiscal al instituţiunii vămilor.

Spre dobândirea acestui resultat este imperiósă necesi

tate de a se luă măsuri pentru o organisaţiune mai raţio

nală a serviciului vămilor, prin alcătuirea unei legiuiri

stabilite, nu pe principiile pernicióse ale unei neprevă

dětóre fiscalităţi, ci pe basa unei drepte cumpăniri între

interesul tesaurului public şi înlesnirile ce Statul datoresce

comerciului ţării.

Unitatea tarifului, prin sistemul de taxațiune pe greu

tate, pe cât stipulaţiunile internaţionale ne vor permite

a o dobândi, crearea de magasii pe la punctele mai în
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semnate de vamă şi intreposite prin oraşele principale,

luarea de măsuri de poliţie relative la paza frontierelor

pentru înlăturarea fraudei şi protecțiunea serviciului vă

milor, o mai bună alegere a funcţionarilor vamali şi ame

liorarea posiției lor, în fine o controlare seriósă a lucră

rilor serviciilor exterióre: iatăpunctele principale ce trebue

să conţină o asemenea legiuire.

Cu alcătuirea acesta, Guvernul nu va lipsi a se ocupà

de urgenţă, şi nu este de îndoit că aplicarea ei va avé

cele mai favorabile resultate, atât pentru tesaurul public

cât şi pentru comerciul în genere al ţării.

Veniturile consumaţiei sării din partea de dincolo şi de

dincóce de Milcov, până la 1 Ianuarie 1862, era date se

parat în antreprisă.

Iar sumele ce incassa Statul anual erau :

3.500.000 Lei consumaţia din întru în partea de dincóce

de Milcov; şi

2.500.100 » consumaţia cu exportaţia în Turcia, Serbia

şi Rusia în partea de dincolo.

(6,000.100

La anul 1859, Comisia centrală, având în vedere că sis

tema arenduirii celor mai importantevenituri ale Statului

erà prejudiciabilă nu numai intereselor contribuabililor,

dar şi tesaurului public, a elaborat un proiect de lege,

prin care se hotără ca esploatarea şi veniturile salinelor,

de la expirarea contractelor atunci lucrătóre, să se admi

nistreze de a dreptul de către Stat.

Acest proiect a fost votat de Corpurile legiuitre şi pro

mulgat prin Decretul Princiar sub No. 332 din 9 Iulie

anul 1861.

Guvernele din Iaşi şi Bucuresci, vëqênd că acestă lege

nu cuprinde în sine decât regularea principiului, a nu

mit o comisiune mixtă, care să elaboreze un alt proiect

de lege de modul administrării salinelor.

Acéstă comisie, intrând în lucrare, s'a despărţitîn două,

adecă: oparte din membri a emis opinia căutării salinelor

în regie pe comptul Statului, iar cea-laltă parte, ca esploa

tarea sării să se dea în concesiune pe un timp îndelungat,

reservându-se însă perceperea taxelor a se operà în regie.

1866
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crării, ast-fel în cât ambele Guverne au fost nevoite de a

decretà fie-care câte un reglement provisoriu pentru ad

ministrarea salinelor; reglemente superficiale, cari nu aveau

nici o uniformitate, pentru-că cel de dincóce de Milcov

erà întemeiat pe anexul ocnicesc din anul 1831; iar cel

de dincolo pe vechile chriséve ale rufetaşilor salinei de

la Tîrgul-Ocna.

Sistema esploatării ce conţin aceste reglemente, cari

sunt şi astăqi în lucrare, este cu totul primitivă, este cu

totul lipsită de un control eficace, este cu totul în fine

prejudiciabilă, nu numai intereselor muncitorilor, dar chiar

intereselor Statului.

Am qis că este primitivă, pentru-că tăiarea în minele

vechi nu se urméză după o sistemă uniformă, regulată şi

economică, ast-fel precum se usitéză în téte salinele din

Europa, ci după diferite sisteme la fie-care salină în parte,

ceea ce face ca massele de sare să fie derăpănate şi con

sumate mai înainte de timpul cuvenit.

Este cu totul lipsită de un control eficace, pentru-că

sarea la extracţia ei din mină nu se cântăresce, ci căti

mea ei se evaluéză aproximativ după mărimea bolovani

lor, ceea ce face, de multe ori, ca sau muncitorii sau Statul

să fie înşelaţi. -

Este prejudiciabil muncitorilor, pentru-că plata ce li se

face, în comparaţie cu munca lor sîlnică, nu este îndestul

de satisfăcătre, cu atât mai mult că nu se face printr'un

liber acord.

Este, în fine, prejudiciabilă Statului, pentru-că până

astăqi mai la nici o salină nu sunt clădite magasii pentru

depunerea sării extrase, ci se aşéză în migle, ceea ce face

ca o fîrte mare cătime să se pérdă din pricina elemen

telor atmosferice.

Precum vedeţi dar, Domnilor. Deputaţi, actuala sistemă

cu care se administréză salinele, fiind cu totul viciósă şi

lipsită chiar de un reglement uniform pentru tte sali

nele, a pus pe Guvern în posiție de a studiă cu multă

seriositate cele două proiecte depuse de membrii comisiei

mixte din anul 1861 şi a se pronunţă pentru sistema dării

în concesiune a esploataţiei sării, reservându-şi Statul
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vîndarea şi perceperea directă a venitului sării. Sistema

acésta, care desparte tăiarea şi extracţia sării de vînqarea

ei, oferă nu numai mijlocul unui control eficace şi întro

ducerea unui mod regulat şi uniform în esploatarea sării,

dar şi o economie fîrte însemnată în cheltuielile de ma

terial şi altele, pe cari numai industria privată este capa

bilă a le combină.

Pentru acest sfîrşit dar, Guvernul va avé onóre de a

Vé presentà peste curînd cuvenitul proiect de lege.

Venitul net produs tesaurului public în timpul regiei

comparativ cu vechile antreprise, deosebit de productele

şi materialele rămase în natură la finele anului 1865, sunt:

----------------------------------- Lei P.

In anul 1862 . . . . . . 3.179.225 11

» 1863 . . . . . . 6.054.864 9

1864 . . . . . . 5.941.549 24

„ … 1865 . . . . . . 7.772.870 (6

Dacă regia a lăsat un deficit în cei dintâi ani, precum

se vede, pricina a fost că administraţia ei la început, nu

numai că nu a fost basată pe o sistemă regulată şi eco

nomică, dar nici s'au luat la timp măsurile cuvenite pentru

strîngerea colosalelor deposite rămase în ţéră de la vechii

antreprenori, causa principală ce a produs tesaurului pu

blic acéstă pagubă.

Cu tóte acestea, Guvernul speră că, aplicând noua sis

temă, acest important venit va cresce anualmente în pro

porţie cu înmulţirea poporaţiunii şi cu desvoltarea dife

ritelor industrii la cari se întrebuinţéză sarea.

Pe ţărmurile Mării-Negre, începând de lângă domenia

numită Jibriani şi până la hotarul Rusiei din Basarabia

reincorporată,în depărtare de la 15 –25 stînjeni de la malu

rile mării înaintea ţării, începe un lanţ de lacuri sau ba

senuri în cari se formeză sare. Aceste lacuri sunt în nu

măr de 9.

Intinderea acestor basenuri este frte mare, suprafaţa

lor se pte evaluă la 35 miline stînjeni pătraţi şi ele,

fiind legate unul cu altul şi cu marea prin nisce mici ca

naluri formate înadins, primesc în fie-care primăvară o
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printr'o pantă dulce în unele din aceste basenuri ce sunt

fórte largi şi puţin adînci, prin mijlocul evaporaţiei apelor

sărate ce conţin se formeză sarea, care se întrebuinţéză

atât pentru consumaţia din întru, cât şi la un însemnat

număr de industrii.

Acest venit, până la Noembre anul 1864, a fost dat în

întreprindere, fără vre-o restricţiune asupra preţului vîn

qării, drept 19.000 galbeni, în cari însă intrau şi venitu

rile următre:

1. Monopolul importului sării geme în Basarabia.

2. Dreptul de a pescui în tte bălţile Statului.

3. Dreptul de a tăiă stuhăriile.

4. Monopolul importului pescelui din străinătate pe te

ritoriul Basarabiei reincorporate; şi

5. Esploatarea a 36 mii desetine pămînt de la Tusla.

Acéstă antreprisă nu a avut nisce resultate satisfăcătre,

pentru-că astăqi Statul se vede tras în judecată de către

antreprenori, cerându-i-se o despăgubire aprópe de 200.000

galbeni pentru nisce pretinse călcări de contract.

De la Noembre anul 1864,precedentul Guvern a hotărît:

1. Desfiinţarea monopolului importului sării geme pe

teritoriul concedat.

2. Desfiinţarea taxei 15%, ce se luă de la pescele ce se

importà în acéstă parte.

Cuvintele pentru cari s'au suprimat aceste monopoluri

au fost, că în aceeaşi ţéră nu puteau existà două legislaţii.

3. Bălţile de pescuit s'au dat în antreprisă

drept . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 68.160 anual.

4. O parte din stuhării . . . . . . . . 6.432

5. Pămînturile de la Tusla . . . . . 136.784

6. Iar venitul salinelor pe 1862 a fost de 447.094

din care scădându-se cheltuielile de personal şi material,

în cari intră şi reparaţia malului mării numit Sasicul mic,

precum şi valórea sării calculată a 32 capeici pudul, cu

cât adecă s'a cumpărat de la foştii antreprenori, mai ră

mâne în cassa tesaurului, deosebit de folosul tras din

vînarea sării geme, care în timpul antreprisei erà poprită

de a intrà în Basarabia, şi un venit net în numerarii de

Lei 48.045.
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Precum se vede dar salinele de mare în cel dintâi an

nu au dat un resulat satisfăcător, şi pricina a fost că în

anul 1865 Marea-Négră, debordând într-un mod nepo

menit, a stricat nu numai tte ezeturile acestor basene,

ast-fel în câtîn acel an nu a fost nici o recoltă, dar a înnecat

şi o însemnată cătăţime de sare.

Cu tóte acestea, rămâne ca Guvernul,pe lângă măsurile

luate dejà pentru reparaţia malului mării, să se ocupe

cu o lucrare mai radicală pentru asigurarea acestui venit.

Exportaţia sării în Turcia, Serbia şi Rusia până la anul

1865 a fost arendată cu 2.751,750 lei anual.

Cătăţimea sării ce se predă concesionarilor a fost:

12.700.000 ocà sare, transportată cu cheltuiala Guver

nului la porturile Dunării pentru Turcia şi

Serbia ;

2.000.000 de la salina Tîrgul-Ocna pentru Rusia, cu

transportul antreprenorului.

TȚ7TITUTT

In urma mai multor licitaţii ţinute în anii 1864 şi 1865,

neoferindu-se preţuri avantagise pentru sarea destinată

a se exportà în Turcia şi Serbia, s'a hotărît a se căutà

în regie, iar aceea pentru Rusia s'a dat în antreprisă.

Venitul incassat în cel dintâiu an al regiei, cu tte de

positele cele mari aflate în aceste părţi din timpul vechilor

antreprise, a fost de Lei 3.381.478 pr.20pentru o cătăţime

de 13.945.494 ocà sare,în care intră şi aceea destinată pen

tru Rusia în cătime de 2.000.000, ceea ce comparativ cu

vechiul period al antreprisei a lăsat tesaurului public, pe

lângă un beneficiul bănesc de Lei 629.728 pr. 20, şi o că

tăţime de 754.516 ocà sare, rămasă deposit la porturile

IDunării.

Administraţiunea domeniilor lasă multe de dorit. Când

aceste averi s'au luat de la călugări nu existà nici o lege

nici un regulament, care să pue o ordine în adminis

trarea lor. Nu existà nici o statistică regulată, care să

arate în ce consistă tîtă acéstă avere: moşii, case, emba

ticuri, vii, necunoscute de Guvern şi cari nu dau Statului

nici un profit.

Pentru moşiile cari le cunsce nu se posedă nici o sta
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de valórea lor, de venitul ce pot produce.

In administraţiunea centrală o corespondenţă numerósă,

disposiţiuni ministeriale contradictorii unele cu altele, atri

buţiuni nedeterminate, o aglomerare de lucrări, lipsa de

un serviciu exterior care să ptă controlă aplicarea con

tractelor, esecutarea ordinelor, urmărirea delictelor, şi

are să ptă informà pe administraţiunea centrală de îm

bunătăţirile ce urméză a se face, de măsurile ce trebue

luate. Grabnica urnire a lucrărilor este împedecată,fiind-că

nu există nici o armonie între dînsele, între autorităţile

dirigente şi persénele şi lucrurile ce trebuie să dirigă.

Legea secularisării mănăstirilor de la 1863 statuéză,prin

art. VI, că Guvernul va luă înapoi documentele ce au

fost încredinţate egumenilor. Locurilor-Sfinte,şi acesta con

form cu inventariile ce se găsesc în archivele ţării. Spi

ritul acestui articol, adecă de a se constată care este averea

ce s'a secularisat, n'a fost îndeplinit, căci măsura ce s'a fost

luat, de a se înfiinţă o comisiune pentru regularea docu

mentelor, n'a dat nici un resultat; afară de acestea nu

s'aú luat decât o parte din contractele de arenduire, iar

cea-laltă nu există, precum şi garanţiile ce neîncetat re

clamă arendaşii; ast-fel moşiile cari s'au secularisat suntîn

mare parte arendate de foştii egumeni, fără garanţii şi

fără contracte. Din tte aceste au isvorît procese nenu

mărate şi o perturbaţie în administraţie.

Legea rurală, promulgându-se la August 1864, urmà a

se aplică şi la proprietăţile Statului; delimitarea lor însă

a mersfrteîncet. La 23 Aprilie 1865 se delimitaseră numai

100 moşii; ast-fel nu se putea aplică art. 63 din lege, de a

se scădé arendaşii cu valórea muncei şi dijmei, şi din acesta

Guvernul erà în imposibilitatea de a împlini câştiurile.

Contractele încheiate cu inginerii nu sunt îndestul de

lămurite, nici în privinţa sciinţei, nici în privinţa unei

prevederi a viitorului. Planurile ce s-au ridicat cu spe

sele Guvernului au costat sume însemnate, fără ca din

ele să se ptă luă o sciinţă esactă despre starea moşiei;

căci, după contractele lor, inginerii s-au mărginit numai

a indică partea cuvenită locuitorilor; aceste planuri sunt

ridicate fără a se fixă punctul de legătură care să ptă



(61

servi de punct de plecare în cas de contestaţie pe viitor

spre determinarea hotarelor.

Prin art. 5 şi 6, 54 şi 55 ale acestei legi, se statuéză, ca

locuitorii cari n'ar avé dreptul de a fi împroprietăriţi pe

moşiile particulare, să septă strămută pe acele ale Statului.

In acéstă privinţă nu s'a promulgat nici un regulament,

care să statornicéscă modul şi regulele în cari au a se

aplicà aceste disposiţii, şi până astăqi ele sunt neaplicate.

Prin art. 63 din legea rurală se statuéză că arendaşii

moşiilor Statului, cari vor voi a urmà după contractele

de arenduire până la expirarea lor, vor fi scăduţi din

câştiurile moşiei cu suma ce se va cuveni pentru des

păgubirea clăcii şi dijmei. După acestă disposiţie, la un

însemnat număr de moşii ale Statului sa întîmplat ca

suma de despăgubire să fie mai mare decât arenda sa

să trécă peste cele două treimi; ast-fel în cât acei arendaşi

aú stăpînit în anul 1865 acele moşii fără să plătéscă nici

un ban sau numai o sumă frte mică, pentru-că nu s'a

luat nici o măsură de a se aplică art. 3 tot din legea ru

rală, prin care se garantéză proprietăţii în ori-ce cas o

a treia parte din întinderea ei şi prin urmare şi folosinţa

venitului ce produceă.

Acéstă anomalie a încetat astăqi, în urma jurnalului

Consiliului de Ministri din 18 Aprilie anul curent, prin

care se hotărăsce ca toţi arendaşii moşiilor de acéstă ca

tegorie să plătéscă până la expirarea contractelor mini

mum o a treia parte din preţul cuprins în contract.

u aplicarea legei rurale, venitul Statului din arenqi

de moşii a scăqut cu suma de 15.095.191 lei. In anul 1864

acest venit, după contracte, a fost de 44,355.191 lei, iar în

1866 este numai de 29.260.000. Despăgubirea ce se cuvine

Statului pentru răscumpărarea clăcii şi dijmei după con

statările aproximative făcute până astăqi, se urcă la suma

de 8.000.000.

Statul posedă încă o mulţime de locuri şi vii date cu

embaticuri de către egumenii diferitelor mănăstiri. Pentru

aceste embaticuri (besmane), nu s'au găsit la egumeni decât

nisce condice incomplete şi rupte, ast-fel în cât după dînsele

nu se pot constată tte acele embaticuri. La 30 Octombre

1864 s'a decretat o lege, prin care se statuéză rescumpă

1866

Apr. 28 (10)



1866

Apr. 28 (10) rarea acestor embaticuri, capitalisând embaticurile anuale

pe 30 ani; de atunci şi până astăqi nu s'au răscumpărat

decât 163, cari a produs suma de 90.694 lei.

(In budgetul anului 1865 figuréză venitul embaticurilor

pe deplină sumă de Lei . . . . . şi apoi o sumă de Lei

10.000.000 sub titlul de rescumpărarea embaticurilor, fără

a consideră că embaticurile răscumpărate încetéză de a

mai fi un venit.)

Numărul embaticurilor, cari s'au constatat de atunci şi

până acum, este de 1.370 şi produce un venit anual de

27.863 Lei.

Răscumpărarea embaticurilor se efectuéză în o propor

țiune neînsemnată, fiind-că embaticarii preferă a plăti pe

fie-care an o dare minimă decât a numără odată de 30

de ori acestă dare anuală ; lucru frte natural, fiind-că

prin răscumpérare plătesc întreit valórea embaticului.

Constatarea asemenea merge încet,pentru-că nu se con

stată un embatic decât atunci când embaticarul se pre

sintă cu actele sale, şi ast-fel mulţi dintr'înşii, cari n'au

plătit embaticul, sa cari n'au actele în regulă, se tem a

le presentà. Deşi pentru acestea s'au înfiinţat în fie-care

judeţ comisii compuse de Preşedintele tribunalului, pri

marul şi un membru al Consilielor judeţene, însă ele până

astăqi n'au dat nici un resultat. Afară de locurile date

cu embaticuri anuale fixe, sunt şi viile tot cu embatic,

dar cari plătesc dijmă din productul anual. Pentru acestea,

legea nu prevede nimic şi, deşi s'au presentat mai mulţi

cu dorinţa de a le răscumpără, însă nu s'au putut efectuă,

necunoscèndu-se care sumă să se fixeze pentru a se ca

pitalisà pe 30 ani.

In fine, în urma sobornicescului chrisov de la 1785pen

tru judeţele de peste Milcov şi a legii din 1843 pentru

cele de dincóce, prin cari s'a oprit darea mai multor lo

curi cu embatic, egumenii totuşi au liberat acte de asemenea

natură, în cât astăqi Guvernul ar fi dator, spre a-i expro

prià, să-i despăgubéscă de tte îmbunătăţirile, clădirile,

sădirile şi altele ce ar fi făcut după vremii, ceea ce ar fi

mai desavantagios pentru fisc, decât dacă ar recunsce

acele acte. Legea de la 30 Octombre 1864 nu prevede nimic

pentru embaticurile de categoria acesta.
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Tot prin legea decretată la 30 Octombre 1864 se sta

tuéză a se vinde ecaretele de prin oraşe şi al căror venit

nu trece peste 150 galbeni, asemenea şi locurile virane

de prin oraşe de ori-ce valóre şi viile cari se află isolate,

adecă cari nu fac parte de veri-o moşie a Statului.

Pentru aplicarea acestor disposiţiuni s'a decretat un re

gulament, prin care se reguléză ca prefecţii să constate

tóte acele bunuri şi să le estimeze prin experţi, apoi să

le vîndă prin licitaţie la tribunalele respective.

Vre-o câte-va din aceste tablouri s'au primit, însă nu

s'a pus până astăqi în vînqare nici unul din aceste bu

nuri, sub cuvînt de a se vinde téte de-odată după ce se

vor constată.

Pentru păduri există încă în vigóre două legi: una de la

anul 1843 pentru cele de peste Milcov şi alta de la anul

1847 pentru cele de dincóce de Milcov.

Cea dintâiü reguléză într'un mod absolut esploatarea

pădurilor în general. Ea determină, ca pădurile poporate

de esenţe amestecate să se împartă în 40 ani, iar cele de

stejar şi brad în 80 ani. Mai hotărăsce încă, ca de la fie

care falce să se opréscă 80 de seminceri.

"La facerea acestei legi nu s'a ţinut în semă nici situaţia

pădurii, nici esenţele ce o compun, nici starea vegetaţiei,

nici calitatea pămîntului, nici clima locală, nici necesităţile

consumaţiunii locale. Pentru seminceri nedeterminând ca

litatea şi vîrsta, atât prin us cât şi prin circulare mini

steriale, s'a hotărît a fi numai de 15 ani, anulând prin

acéstă disposiţiune unul din scopurile principale ale opririi

semincerilor, adecă de a regeneră pădurile prin reînse

mînţarea naturală.

Pe lângă aceste viciuri ce se află chiar în lege, n'a

existat nici un control de 6meni speciali, cari să prive

gheze la aplicarea ei şi cari să facă a se respectă 6re

cari disposiţiuni relative la paza lor.

Ast-fel esploatarea parchetelor se făceă neregulat, nu

se urmà ordinea prevăqută în planuri, după esploatare

se băga vite cari rodea vlăstarul, la munte se tăiă nu

mai bradul, lăsând semincerii de fag, şi ast-fel bradul ne

avênd facultate de a da din tulpină, dispăreă de pe munţii

Moldovei.
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opresce cu desăvîrşire ori-ce esploatare într'însele, însă

în cele din urmă linii acordă dreptul de a se tăiă lemne

pentru trebuinţe publice.

Acéstă lege cuprinde două viciuri, cel dintâi oprirea

cu desăvîrşire a esploatării. Parte dintr'însele trecuse

peste terminul esploatabilităţii şi materialul păduresc

cădeà în stare de depericiune, iar parte erau lipsite de

tăierile necesare pentru ameliorarea reclamată de starea

arboretului.

Al doilea vicii erà că, sub motiv de lucrări publice, se

comitea tăierile cele mai neregulate, pentru-că la aceste

liberări nu se avea în vedere decât trebuinţa. Apoi nu

existà nici un control, de 6re-ce nu existà o administra

țiune specială, nici măcar o poliţie pădurară.

Pe lângă aceste viciuri, trebuie să adăogim că în ttă

România a existat regimul islazurilor de păşunare în pă

dure, nepăsarea locuitorilor, slaba pază, cupiditatea aren

daşilor şi a egumenilor.

Dacă România mai posedă astăqi păduri, o datoresce

numai excesivei fertilităţi a pămîntului şi condiţiunilor

climatice, aşà de favorabile pentru vegetaţia lemnelor.

Tocmai la anul 1851 s'a înfiinţat un serviciu pentru pă

durile de dincóce de Milcov compus din trei silvicultori

francesi, cari au format în spaţiu de trei ani mai mulţi

silvicultori indigeni şi au făcut memoriuri asupra unui

număr destul de însemnat de păduri.

Aceşti silvicultori străini au părăsit ţâra la 1853, când

cu ocupaţia armatei Rusiei, iar serviciul silvic cu silvi

cultorii indigeni na fost reînfiinţat decât la 1855; însă

nu existà nici o direcţie în lucrările lor, şi ast-fel până

la 1857 n'au făcut nici o lucrare.

Tocmai la anul 1860 s'a înfiinţat un servicii central

special, şi îndată s'au luat mai multe măsuri pentru con

servarea pădurilor, pentru regularea tăierilor de lemne

în trebuinţe ale Statului, pentru constatarea şi urmărirea

delictelor păduresci, pentru regularea pazei pădurilor,

pentru ridicarea planurilor şi amenagiarea lor, pe basa

cărora s'aú pus în 1863 în esploatare un număr de 14

păduri.
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La 1862 aceste măsuri s'a întrodus şi în partea de

peste Milcov, unde s'au înfiinţat silvicultori din cei cari

terminaseră studiele lor în şcla specială de silvicultură

care a existat în Bucuresci de la 1860 până la 1862.

Nestabilitatea acestui servicii, care a fost suprimat în

mai multe rînduri, a făcut ca el să nu ptă urmări cu

succes lucrările începute. Ast-fel în anul 1863 a fost des

fiinţat de două ori şi apoi reînfiinţat, spre a se desfiinţă

din nou în 1864. In sfîrşit, tot în anul 1864 a fost reînfi

inţat, şi îndată el a regulat amenagiarea a 54 păduri, din

cari, pe lângă cele puse în esploatare în anul 1863, nu

mai . . . . s'au pus în esploatare, asigurând un venit

de 1.025.978 lei pe fie-care an.

Lucrările începute de acest serviciu merg încet, din

causa restrînsului număr al agenţilor silvici şi din lipsa

unui cod pădurar, care să specifice modul esploatărilor

pădurilor, constatarea, urmărirea şi pedepsele pentru de

lictele păduresci, să reguleze o poliţie pădurară, să pue

o restricţie la enormele destupări de păduri ce se prac

tică neîncetat, să aşeze în fine basele unei administraţii

legale a proprietăţii pădurare.

Punerea în esploataţie a pădurilor de dincóce de Mil

cov s'a făcut pe basa numai că s'a trecut în budget o

sumă ca venit din păduri, fără însă a se face o lege spe

cială, prin care să se abróge cea încă în fiinţă din anul

1847, care opresce cu desăvîrşire ori-ce esploataţie de

păduri.

Numărul cel mare al proprietăţilor Statului, care s'a

adăogit prin secularisarea moşiilor qjise închinate brân

covenesci şi chinoviale, embaticurile, ecaretele, viile şi

pădurile, importanţa acestor avuţii ale Statului, necesi

tatea ca administraţia lor să fie priveghiată de aprpe,

complexitatea materiilor de administrat, precum:

1. constatarea tuturor proprietăţilor Statului,

2. formarea statisticei lor,

3. facerea planurilor economice,

4. regularea embaticurilor,

5. esploatarea tuturor acestor proprietăţi prin darea în

antreprisă sau în regie,

6. apărarea drepturilor proprietăţilor Statului,

Trei-leci de ani de Domnie. 5
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8. conservarea, regularea, amenagiarea şi esploatarea

pădurilor,

reclamă imperios ca administraţia căreia i se vor în

credinţă aceste bogăţii ale Statului să fie condusă de

un servicii, care să posédă tóte cunoscinţele ce reclamă

fie-care ramură ce o compune.

Este dar necesar a se institui o administraţie specială,

separată de aceea a Ministeriului de Finanţe, care este

impovărată de lucrări atât de numeróse, o administraţie

în fine liberă în eserciţiul ei, supusă unui control sever

şi având a da o socotélă esactă de gestiunea acestei

averi; rămâind însă ca incassările veniturilor să se facă

tot prin Ministeriul Finanţelor.

Pe teritoriul Basarabiei reincorporate în virtuteaTrac

tatului din 30 Martie 1856 se află 40 comune numite co

lonii, cari se administréză încă după nisce statute în

cheiate de Guvernul Imperial al Rusiei şi cari conţin mai

multe scutiri şi privilegiuri cari le sustrag de la legea

comună.

Cele mai principale din aceste scutiri şi drepturi sunt:

1. Apărarea de militari şi dorobanţi.

2. Dreptul de a-şi alege subprefecţi.

3. Apărarea de darea personală, şosele, foncieră şi

transmitere. -

4. Dreptul de a se bucură fie-care familie de câte 50

desetine pămînt (ca la 112 pogóne).

5. Plăţile către Stat ale coloniştilor consistă în 2 lei şi

12 parale de desetină de pămînt şi în 4 lei şi 8 parale

de individ parte bărbătéscă, pentru întreţinerea autorită

ţilor administrative; cu téte că prin statutele lor se obligă

şi la dările acestea:

1. A plăti anual după trecerea anilor de scutire câte lei

70 de familie; şi

2. Darea banilor pentru întreţinerea comunicaţiilor pe

uscat şi apă, dar care nu s'a respectat până astăqi.

Pe lângă cele 40 colonii, se mai află şi 22 sate numite

domenii, cari se mai administréză şi acestea după nisce

statute, deosebite de ale coloniilor numai în ceea ce se

atinge de plăţile către Stat şi cari sunt:
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100 18%, ca capitaţii de fie-care familie;

9 33*, darea pe pămînt de fie-care suflet parte băr

bătéscă, cari au câte 30 desetine familia (ca

la 67 /, pogóne);

(6 sub denumire de dare obştéscă de fie-care su

flet parte bărbătéscă.

115 18 1 ,

Precum se vede, situaţia acestor colonii şi domenii este

cu totul deosebită de aceea a celor-lalte comune din ţéră;

şi, în fine, este cu totul neregulată, pentru-că până astăqi

nu se cunsce positiv nici chiar întinderea terenelor pe

cari se află aceste colonii şi domenii; ceea ce aduce un

prejudiţiü fórte însemnat nu numai tesaurului public, dar

chiar administraţiei generale a ţării. Guvernul este preo

cupat de proiectele de legi ce trebuie a se elaboră pentru

regularea acestor colonii şi domenii.

Statul român, având un însemnat număr de moşii şi

ecarete, transacţiuni de tot felul: darea în arendă a mo

şiilor şi închirierii acareturilor, esploatarea pădurilor şi

alte antreprise de utilitate publică, resultă din aceste ope

raţii o mulţime de cestiuni litigise, cari cer imperios ca

Statul să fie representat înaintea autorităţilor competente,

spre a justifică drepturile sale asupra obiectului în litigii.

Moşiile Statului se găsesc expuse la usurpări de către

vecinii răzeşi şi la sporire de procese din an în an, din

causă că cea mai mare parte sunt nedelimitate, nu au încă

semnele de hotare stabilite prin hotărnicii şi ridicări de

planuri după documente sau vechia stăpânire şi la multe

moşii de ale mănăstirilor secularisate qise închinate lip

sesc documentele, înstrăinate fiind de foştii egumeni greci.

In astă stare de lucruri, cu gestiunea unui aşă mare nu

măr de proprietăţi, Statul a trebuit a avisà la mijlócele

de conservare a proprietăţilor şi representării lui înaintea

justiţiei în causele relative la proprietăţi şi altele. Aşà,

prin legea din anul 1861, s'a instituit pe lângă serviciul

contencios o eforie de trei advocaţi, a căreia misiune erà

de a dirigià procesele Statului, a provocă pe cele de in

teresul fiscului, a pledă causele de mai mare importanţă
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curenţi, distribuiţi pe fie-care judeţ câte unul, pentru a

representà Statul, apărându-i drepturile în ori-ce proces

pendinte la autorităţile locale; iar pentru delimitarea mo

şiilor prin hotărnicii şi ridicări de planuri, verificări de

lucrări ingineresc şi aduceri la îndeplinire de hotărîri

definitive, Statul pentru tte aceste lucrări n'a prevăqut

decât trei ingineri hotarnici cu câte un ajutor topograf.

Experienţa însă a dovedit că aceşti ingineri n'aú putut a

se ocupà de hotărnicii,fiind împedecaţi în tot timpul devară

de alte lucrări urgente, sorocite de tribunale, precum ri

dicări de planuri, aduceri la îndeplinire, verificări de acte

hotărnicesci ale proprietăţilor vecine cu moşiile Statului

şi altele.

Eforia s'a redus la doi membri, ceea ce face ca,în cas de

divergenţă de opiniune între efori, scopul legiuitorului,

de a avé un avis al consiliului, să nu se ptă împlini.

Corpul de advocaţi în anul 1865, prin decretul fostului

Domnitor, s'a redus, numindu-se un advocat pe câte două

şi trei judeţe.

In adevăr, după starea de sleire în care s'a găsit te

saurul public la 11 Februarie, nu ne-am puté gândi decât

la cele mai mari economii posibile în budgetul Statului;

dar în unele casuri aceste economii pot fi mai mult în

prejudiţiul fiscului; ast-fel este cu reducţia advocaţilor,

care s'a făcut nu în vederea împuţinării proceselor, şi

de aceea trebuinţa reclamă imperios încă un adaos de

advocaţi la judeţele acelea, unde depărtarea locului şi pro

cesele mai numeróse fac imposibil ca un advocat să ple

deze în aceeaşi vreme procesele Statului în câte trele

judeţele.

IEste evident, că de la secularisarea mănăstirilor din ttă

ţéra, procesele încă au trebuit a mai spori şi ocupaţiile

advocaţilor s-au înmulţit, privind pe Statprocesele acelor

mănăstiri ce era pendinte la instanţele judiciare. Cu le

gea rurală, prin care afacerile pendinte la comitetele

permanente se pledéză tot de aceşti advocaţi; cu legea de

organisaţie judiciară, prin care, instituindu-se judecătoriile

de plasă, urméză neapărat ca tot ei să represinte pe Stat

dinaintea acestei jurisdicțiuni; mai sunt încă şi procesele
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celor-lalte Ministere, cari se pledéză tot de aceşti advocaţi.

Pe lângă acestea,Codicele civil, dimpreună cu procedura,

cere ca Statul să fie representat în interesele sale la es

timaţiile immobilelor, cari se afectă la o garanţie către

Stat sau la ori-ce transacţiune.

După statisticele de starea proceselor, sunt rămase în

lucrare până la finele anului 1865 un număr de 1.695, afară

de 298 de hotărîri de aduceri la îndeplinire; cele hotărîte

în cursul acelui an până astăqi sunt 221, dintre cari 116

în favor, iar 105 în defavor, cari téte s'au apelat la in

stanţele superióre. Statul însă numai din hotărîrile Cur

ţilor apelative din acel an şi până astăqi, puse în esecu

tare, este în drept a incassa de la debitorii condamnaţi o

sumă de Lei 2.486.963 par. 6.

Dintr'acéstă situaţiune resultă într-un mod invederat

imposibilitatea materială de a puté advocaţii, după siste

mul de astădi, pe câte două şi trei judeţe, să întîmpine

tóte afacerile Statului la terminele fixate de tribunale,

găsindu-se mai adesea în trista posiţiune de a cere amâ

narea proceselor, unele chiar de interesul Statului de a fi

resolvate cât mai neîntârqiat.

Tot asemenea se pte qice şi pentru inginerii hotarnici,

că abiă pot să îndeplinéscă lucrările urgente după soro

cirile tribunalelor, fără a le prisosi timp de a se ocupà

cu studiarea documentelor pentru întreprinderea de ho

tărnicii.

După starea care ne arată practica lucrului, cea mai

mare parte din procese şi cele mai complicate vin de acolo,

că nu sunt decât un prea mic număr de moşii hotărnicite

definitiv.

Aşà dar, pentru împuţinarea proceselor şi pentru o mai

bună conservare a proprietăţilor şi a reducerii în acelaşi

timp a cheltuielilor pe viitor, nu pte fi alt mijloc mai efi

cace, spre a ajunge la acest resultat, decât hotărnicindu-se

moşiile nedelimitate. Pin acésta Statul va profità îndoit,

căci proprietăţile nu vor mai fi espuse ca până acum la

usurpări, căci procesele vor merge, în adevăr, împuţi

nându-se, şi ast-fel se vor puté realisà mari economii, prin

reducerea numărului de advocaţi în permanenţă.
-

Preocupat de acestă idee, Guvernul sa gândit că nu
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fixând pentru câţi-va ani în budgetul Statului o sumă

óre-care, afectată special pentru a se da în antreprisă la

hotarnici ingineri particulari delimitarea moşiilor Statului

prin hotărnicii şi ridicări de planuri topografice, conform

legiuirii în fiinţă. Cu modul acesta şi numai ast-fel Sta

tul va împuţină procesele, proprietăţile vor fi mai bine

păstrate, putându-se realisà atunci şi cele mai mari eco

nomii, rămâind ca inginerii hotarnici actuali să se ocupe

cu aducerile la îndeplinire şi cele-lalte lucrări de hotăr

nicii pendinte la instanţele judiciare şi cu tteverificările

actelor, ca şi până acum.

După numerósele creaţiuni şi nemăsuratele cheltuieli cari

au adus tesaurul public în discreditul şi strîmtorarea cea

mai mare, Guvernul precedent a avisat la crearea unui

imposit indirect. La 5 Decembre 1864 s'a promulgat legea

pentru vînqarea tutunului şi a tabacului ca drept exclusiv

al Statului.

Acéstă lege, care după credinţa legiuitorului promitea

mari beneficii, dar care după natura ei urmà ca să aducă

un sdruncin general, atât în interesele comerciului privat

cât şi în cultura tutunului, care abiă ajunsese a se des

voltà, cu întroducerea ei pentru prima 6ră pe pămîntul

României, presintă dificultăţi demne de un studiu mai

serios.

De la 25 Ianuarie, apreciând acéstă dificultate, propuse

a amânà punerea ei în lucrare până la 1 Mai 1866 şi a

prelevà până atunci o taxă asupra tutunurilor cari s'ar

întroduce din străinătate.Transformată în proiect de lege,

acéstă propunere se votă de Camera legislativă la 9 Iunie

1865 şi se trimise în esamenul corpului ponderator.

Dar repedea schimbare a Ministeriului a adus şi schim

barea acestui sistem. Noul Ministerii de la 14 Iunie re

trage proiectul citat de la votul Senatului şi, în puterea

art. 3 din Statut, după simplul avis al Consiliului de Stat,

la 3 Iulie 1865,prin decret, promulgă o lege, prin care se

pune în aplicare legea primitivă cu modificaţiuni esenţiale

chiar de la 1 August.

Modificaţiunile admise au transfigurat basele fundamen

tale ale legii.
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Fără a prevedé şi a calculă consecinţele funeste ale

unei sisteme vicióse, nepunând în lucrare împachetarea,

care puteă fi singurul mod de garanţie pentru un folos

probabil, a făcut ca monopolul să fie resolvat Statului

numai cu numele, iar în realitate lăsat la discreţiunea de

tailiştilor vîndători de tutun.

După acestă sistemă nenorocită, Statul s'a angagiat a

plăti posesorilor de tutunuri şi tabacuri mărfurile lor, a le

da o indemnisaţiune de 15%,pentru pagubele comerciului

lor şi apoi a le vinde iarăşi lor aceeaşi marfă încărcată

cu o taxă şi cu o scădere de 20%, ceea ce constată, după

calculele cele mai elementare, o pagubă invederată.

Pe acéstă cale intrând, regia, cu o administraţiune im

provisată, fără regulamente de ordine şi de disciplină,

fără 6meni de specialitate, fără o sistemă studiată, fără

preparative de mijlce şi localuri, a intrat într-un dedal

de confusiune, de abusuri şi de risipă.

Luarea tutunurilor pe comptul regiei s'a efectuat prin

comisiuni de espertise numite ad-hoc la fie-care district;

acestea au clasificat calităţile diverse, după cari s'a regulat

despăgubirea posesorilor. Acestă operaţiune a dat loc la

abusuri necalculabile: s'aú primit tutunuri stricate şi fără

nici o valóre, s'a estimat tutunuri de calităţi inferióre ca

superióre şi nu s'a stabilit nici o regulă prin care să se

pótă controlă clasificaţiunea făcută de aceste comisiuni,

în cât a rămas câmpul deschis pentru tot felul de fraude.

Magasinerii, în genere numiţi fără garanţii, au putut să

amestece calităţile, sustrăgând pe cele superire şi punând

în locu-le cele inferióre.

Ministeriul actual, îndată după instalarea sa, a numit

comisiuni pe la töte depositele, spre a constată calitatea

şi starea de conservare a mărfurilor.

Până astăqi însă n'a primit resultatul constatărilor şi

de aceea nici nu pte cunsce cu certitudine, dacă mărfu

rile ce posedă astăqi în magasine valoréză capitalul ce

a debursat şi cari pot fi perderile asupra mărfurilor cari

se qice că sunt avariate.

După ce s'a împovărat cu modul acesta Statul cu o

marfă destinată a se vinde în consumaţiune cu un pro

fit őre-care, nu s'a stabilit nici o măsură eficace spre a
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brută după tarifa regulată, au profitat de anomalia şi de

nomenclatura legii, spre a traficà atât pe fisc cât şi pe

consumatori; pe fisc prin întroducerea contrabandei şi

pe consumatori prin amestecarea diverselor sorturi de

tutun, ceea ce a produs şi produce o nemulţumire gene

rală în ţéră.

Ast-fel, după ce consumatorii s'au pus în stare de a fi

mereu traficaţi de către detailişti, apoi şi Statul se vede

espus a vedé periclitându-se mărfurile sale în magasine,

fără a le puté vinde.

O repede aruncătură de ochi asupra cifrelor pte de

monstrà adevărul acestor aserţiuni.

De la 1 August 1865, Statul sa făcut posesor peste o

sumă de 1.538.150 ocà de tutun (438.428 ocale turcesc şi

1.099.722 indigen).

De la acestă epocă până la finele lui Martie, în 8 luni,

s'a consumat abiă 446.069 ocale, dintre cari numai 111.036

ocà de calităţi superióre.

Din acestă cifră se péte vedé cât de mare a fost frauda

prin contrabandă; căci, dacă s'ar admite măcar a decea

parte din poporaţiunea României ca consumatori de tu

tun, câte 1, ocà de individ pe lună, ar fi trebuit să se

consume cel puţin 1.600.000 ocale în 8 luni.

Prin urmare, dacă ar fi să se aştepte resultatele con

sumaţiunii tot după acestă proporţiune şi pe viitor, ar

trebui încă un timp de 2 ani cel puţin ca să ptă con

sumà tóte tutunurile aflătóre astăqi la regie.

Pentru mărfurile primite la regie şi pentru indemni

sarea comercianţilor,s'a angagiat un capital care,împreună

cu procentele, se urcă la 19.600.000 lei (în bonuri şi nu

merariü). După tarifa adoptată pentru vîndare, s'a cal

culat a se scte pe mărfurile cumpărate 36.500.000 lei,

dar din vîndările operate la regie în aceste opt luni s'au

incassat 7.274.895 lei (3869.888 tutun turcesc şi 3.405.007

indigen), din cari s'au plătit în bonuri, capital şi procente,

2.111.000 lei şi în numerarii. 2.737.800 lei, iară cheltuielile

s'au urcat la 1.140.500.

Prin urmare, după acestă normă, ar trebui încă doi

ani fiscului, ca să scță capitalul său, plus dobândile cari
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trebuie să le prte, plus capitalul ce cată să mai bage

spre manipularea monopolului.

Ast-fel situaţiunea tesaurului are de perspectivă:

I. A debursà Lei 14.489.444,10 spre achitarea bonurilor

emise, cea mai mare parte cu scadenţa în August viitor.

II. A suferi sarcina budgetului special, care se urcă la

. . . . . . De all.

III. A face imediat un vărsămînt cel puţin de 4.000.000

lei pentru cumpărarea recoltelor anului 1865.

In faţa acestei situațiuni,Guvernul actual, deşi în prim

cipiü este pentru desfiinţarea acelui monopol, dar până

a aflà mijlócele prin cari să ptă desface mărfurile ce le

are acum luate,fără o mare pagubă, se vede nevoit încă

a-l menţiné.

Dar vădênd viciositatea actualului sistem, vădând ur

genţa de a se pune o stavilă fraudelor ce se comit, atât

în paguba fiscului cât şi a consumatorilor, tte greută

ţile de aplicaţiune ce le prevedea, a venit la măsură spre

a trece peste decretul de la 3 Iulie 1865 şi a pregăti pu

nerea în lucrare a disposiţiunilor primitive ale legii din

1864, prin împachetarea tutunurilor şi darea lor ast-fel

în consumațiune.

Conform cu disposiţiunile legii de la 26 Noembre 1864,

s'a instituit o Cassă specială de depuneri şi consemna

ţiuni, care a început a funcţionă de la 1 Ianuarie 1865.

Scopul acestei instituţiuni a fost de a concentră la un loc

depunerile şi consemnaţiunile din tîtă ţéra, de a pune în

circulaţiune acele sume ce până aci rămaseră neprodu

cătóre şi de cari nici depunătorii nici păstrătorii nu pu

teaú profità,lipsind societatea de beneficiul unui numerariu

însemnat, care prin neîntrebuinţarea lui representà un

capital mort.

Prin instituirea Cassei de depuneri şi consemnaţiuni,

aceste capitaluri mérte şi neproductive s-au pus în cir

culaţiune; s'a asigurat depunătorilor un venit propor

ţionat şi s'a creat Statului un venit progresiv.

Din darea de sémă a Cassei de depuneri şi consemna

ţiuni despre operaţiunile sale în cursul anului 1865 re

sultă, că beneficiul realisat chiar în anul dintâiu, după

deducţiunea tuturor cheltuielilor de administraţiune, s'a
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rului; că după tte prevederile beneficiul anului curent

va ajunge cel puţin la o sumă întreită, şi pîte mult mai

mare încă, dacă va cresce, precum este probabil, suma

operaţiunilor sale. Prin grabnica restituire a depunerilor

la ori-ce cerere, prin plata esactă a procentelor şi prin

repedea espediare a lucrărilor, acestă instituţiune a câş

tigat în scurtul timp al existenţei sale încrederea publi

cului. O sumă de peste 20 miline, care fără acéstă insti

tuire ar fi rămas neproductivă în diferitele casse, s'a redat

circulaţiunii şi a contribuit la alimentarea producţiunii,

venind cu o sumă de 12 miline în ajutorul Statului cu

o dobândă fixată la 7,%.

Resultatul dobândit este, fără îndoială, destul de satis

făcător, dar succesul nu esclude ameliorarea şi Cassa de

depuneri şi consemnaţiuni, printr'o completare a legii de la

26 Noembre 1864, este susceptibilă de mari îmbunătăţiri.

Spre acest scop s'a presentat fostei Adunări legislative

un proiect de lege, care, din nenorocire, nu sa luat în des

batere, menit a procurà acestei instituţiuni o desvoltare

naturală, prin care singură va puté produce Statului şi

societăţii tte avantagiele ce se pot aşteptà de la asemenea

instituţiune. Idea pe care este basat acest proiect de lege,

este a se acordă Cassei de depuneri şi consemnaţiuni fa

cultatea de a puté cumpără şi revinde, la cas de trebuinţă,

obligaţiunile Statului. Prin acestă facultate acordată Cassei

de depuneri, se va restabili creditul Statului, se va sui

cursul obligaţiunilor şi posesorii unor asemenea obliga

ţiuni le vor puté preface în ori-ce moment în numerariu.

Acéstă înlesnire va îndemnà publicul a da tot-deauna

preferinţă Statului pentru plasarea sumelor ce le va avé

disponibile.

Afară de acesta, se vor mări şi beneficiurile Cassei de

depuneri şi, prin urmare, veniturile Statului, fiind-că nu

póte fi îndoială că va revinde obligaţiunile cumpărate, al

cărora curs l'a suit, cu un preţ mai mare. -

Luarea în consideraţiune a acestui proiect de lege este

cu atât mai mult de dorit, că va trebui la restabilirea şi

consolidarea creditului Statului,de la care atârnă reuşita tu

turor operaţiunilor financiare.
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Curtea de compturi, dintre compturile primite de la des

fiinţatul Ministeriü de control pe diferiţi ani şi din cele

primite de la deosebite Ministerii şi cassierii până astăqi,

a revisuit şi hotărît un număr de 210, din cari:

114 compturi hotărîte şi pronunţate sentinţa lor;

96 idem cercetate şi puse în discuţiunea secţiunilor

respective.

–

Se află în lucrare cu încheiarea eserciţiului 1860 în în

tregul său cu tte Ministeriile; mai sunt 327 compturi

în cercetare, împreună cu gestiunea anului 1864; iar pen

anii 1862–1863 compturile nu sunt trimise încă, fiind-că

verificarea lor nu sa putut termină de Ministeriul Fi

nanţelor.

Sumele incassate de Comitetul de lichidare al obliga

ţiunilor rurale de la 23 Aprilie 1865 până la 23 Aprilie

1866, se urcă la . . . . . . . . . . . Lei 26.855.569 4 p.

Adecă : din rescumpărarea clăcii şi

dijmei . . . . . . . . . . . . . . . . 25.666.263 1 »

Din vînarea productelor din maga

siile de reservă . . . . . . . . . . . . 1.148.714 23

De la nevolnici pentru casă şi grădină 40.591 20

Total egal . . . Lei 26.855.569 4 »

Sumele răspunse se urcă la . . . . . . 21.591.180 25 p.

Adecă: în procente pe semestrul I de la

23 Aprilie 1865până la 23 Octombrie 1865 - 11.390.184 5 »

Idem pe semestrul II de la 23Octombre

1865 până la 23 Aprilie 1866. . . . . . 9.842.611 23

Pentru confecţionarea obligaţiunilor

rurale. . . . . . . - - - - - 355.117 27

Léfa pe 4, luni a doi copişti, ce s'au

numit pentru copiarea listelor după cari

aú a se înscrie obligaţiunile definitive... - 2.700

Pentru diferite obiecte . . . . . . . 567 10

Total egal . . . Lei 21.591.180 25

Numerariu în sera de 23 Aprilie 1866 - 5,264.388 19

Obligaţiunile au sosit abiă acum în Bucuresci, din causa

întârdierii fabricaţiunii lor. Comitetul se ocupă acum cu

pregătirea lor, prin numerotarea şi subscrierea lor. Indată
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Apr. 28 (10) ce se va termină acestă operaţiune, se vor destribui celor

în drept.

Spre înlesnirea proprietarilor, Guvernul a luat dispo

siţiunea ca distribuirea să se facă în trei locuri: la Bucu

resci, la Iaşi şi la Craiova.

La 10(22) Octombre 1865 fostul Ministru de Finanţe, cu

avisul Consiliului de Stat şi cu autorisaţiunea Consiliului

de Ministri, a încheiat cu d-nii A. de Hertz şi I. Löbel,

representanţii mai multor capitalişti din London şi Paris,

o convenţiune relativă la instituirea în Principate a unei

Bănci de scompt şi de circulaţiune cu dreptul exclusiv de a

emite bilete de bancă.

La 17 (29) aceleiaşi luni, acestă convenţiune a fost con

firmată şi promulgată de fostul Domnitor, prin decretul

săü No. 1.379,fără concursul puterilor legiuitére şi numai

în virtutea art. 3 din Statut.

Conform art. 4 din actul de concesiune, banca urmà a

începe să funcţioneze în Bucuresci şi Galaţi patru luni

de la confirmarea concesiunii, adecă la 1 Martie 1866 st. n.;

şi după art. 6, banca se va consideră ca constituită când

comisarii Guvernului vor fi verificat şi constatat existenţa

în cassele băncii a unui capital de dece miline franci,

representând primul vărsămînt din capitalul nominal de

40 miline franci, prevăqut de art. 5.

La preschimbarea acestei concesiuni, devenită definitivă

prin promulgarea oficială, convenţiunea, prin art. 20, în

datoréză pe concesionari a depune la tesaur drept cau

ţiune un milion franci în contra unei recepise a Ministrului

Finanţelor, care să stea la tesaur fără dobândă până la în

deplinirea stipulaţiunilor art.6, relativ la constituirea băncii.

Cauţiunea prevăqută de art. 20 s'a şi depus la tesaur

de către concesionari la 19 (31) Octombre, după cum se con

stată din recepisa Ministeriului de Finanţe cu acestă dată.

La 30 Ianuarie 1866, Guvernul trecut, cu decretul No.

107, a şi numit comisarii prevăduţi de art.9 din actul de

concesiune.

Aceşti comisari, prin procesele-verbale din 14 şi 16 Fe

bruarie din urmă, au constatat îndeplinirea de către con

cesionari a stipulaţiunilor art. 6 şi au declarat că banca

trebuie a fi considerată ca constituită.
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Acésta este situaţiunea în care a găsit Guvernul de la

11 Februarie concesiunea băncii ; adecă o concesiune făcută

de Guvern în virtutea dreptului ce a crequt că-i dă art.3

din Statut şi punerea în lucrare a acestei concesiuni.

La 1 Martie st. n., epoca constituirii băncii şi la care

trebuiă a se restitui concesionarilor cauţiunea de un mi

lion franci, Ministeriul de Finanţe, în lipsă de mijlce pe

cuniare, căci depositul făcut de concesionari la încheiarea

convenţiunii s'a întrebuinţat de fostul Guvern în chel

tuelile sale chiar îndată după depunerea lui, s'a văqut

nevoit a usà de facultatea ce-i dă alineatul din urmă al

art. 20 din concesiune şi a eliberat băncii, în contra cau

ţiunii, un bon de tesaur pe termin de 6 luni, purtând

dobânda de 8%.

In acéstă stare aflându-se lucrul, Senatul, în urma unei

petiţiuni subscrise de mai mulţi comercianţi, a dat la 9

Martie un vot în privinţa acesta în cuprinderea următóre:

Concesiunea băncii este dată în mod neconstituţional

şi, prin urmare, petiţiunea se recomandă Guvernului. »

De odată cu comunicaţiunea acestui vot al Senatului, s'a

presentat domnului Ministru de Externe protestul ce d-l

Agent şi Consul general al Franciei i-a adresat în numele

Guvernului seü,protest motivat de mai sus menţionatul vot

al Senatului şi prin care declară că : «în răspunsul său la

Mesagiul de deschidere, Senatul precum şi Adunarea a

mulţumit Principelui Cuza pentru acestă concesiune, că

prin urmare Senatul s'a contra-judecat în şedinţa de la

9 Martie şi că-şi face tte reservele de drept şi de ju

stiţie relative la despăgubirile, daune şi interese, la cari

concesionarii băncii vor avé dreptul.

Guvernul, luând în băgare de sémă tóte aceste împre

jurări şi având în vedere responsabilitatea ce a lăsat

Senatul asupră-i prin formularea votului său că: Conce

cesiunea băncii este dată în mod neconstituţional şi, prin

urmare,petiţiunea să se recomande Guvernului, fără a se

precisă şi urmarea ceva trebui a se da votului emis, conce

siunea fiind dejà în lucrare;Guvernul, dicem, considerând

tot de-odată că banca s'a abţinut până acum de a intră

în eserciţiul privilegiului de a emite bilete de bancă, s'a

oprit de a luă ori-ce decisiune în acestă privinţă; căci,

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) dacă am consultă tradiţiunile constituţionale ale altor State,

am vedé că un vot emis în aşă mod de către un corp

legislativ asupra unui fapt îndeplinit nu are alt efect de

ât acela al unui vot de blam ce se dă Ministeriului căl

ător legii şi tragerea lui la răspundere.

Nu încape îndoială, că dacă Guvernul de la 11 Februarie

ar fi oborît concesiunea băncii pe basa menţionatului vot

al Senatului, el luă asupră-i tóte consecinţele acestei anu

lări, consecinţe cari puteau fi grave pentru interesele fis

cale ale ţării. Guvernul şi-a reservat dar facultatea de a

supune acest cas apreciării Onorabilei Adunări de astăqi,

care se află mai în posiţiune a se pronunţă în privinţa

lui cu ttă neatîrnarea de opiniune cerută într'o aşà gin

gaşă cestiune.

Din cele precedente, atât din darea de sémă generală

asupra situațiunii finanţelor ţărei, cât şi din esaminarea

diferitelor ramure ce compun administraţiunea finanţelor,

s'aú putut vede causele cari au produs o stare de lucruri,

ale cărei efecte inevitabile nu au putut fi altele decât

secarea resurselor, aglomerarea datoriilor şi sleirea cre

ditului public.

Lipsa unui institut de credit, care ar fi putut veni în

ajutorul Statului, a contribuit încă a grăbi catastrofa. Dis

creditul tesaurului public n'ar fi putut luă nici odată acele

dimensiuni ce le înfăţişéză astăqi, dacă operaţiunile finan

țiare ar fi fost sprijinite de o Bancă de scompt şi de cir

culaţiune, de un institut a cărui misiune este de a înmulţi

mijlócele de schimb, de a mobilisà capitalurile, de a activà

circulaţiunea fondurilor şi de a înlesni prin mijlocirea sa

tóte transacţiunile.

Dacă pe de o parte recunscem că causa principală a

relei situaţiuni finanţiare provine din réua administrare a

fondurilor publice, trebuie pe de altă parte să ţinem compt

şi de alte împrejurări cari au contribuit a mări réul. Ime

diata aplicare a legii rurale,fără nici o pregătire necesară,

a avut de resultat că o mare parte a pămîntului a rămas

în anul trecut necultivat; timpul verii şi témnei trecute

în tóte părţile României n'a fost favorabil pentru cultura

pămîntului; de acî a resultat o recoltă nesuficientă şi este

cunoscut că, pentru un Stat agricol, cum este România,
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recolta este de cea mai mare însemnătate, fiind-că tóte

transacţiunile atârnă de dînsa. Consecinţele relei recolte

a anului trecut a trebuit a se resimţi mai repede, mai

intensiv şi mai în genere, fiind-că a lipsit un institut de

credit, care ar fi putut veni în ajutorul cultivatorilor şi

ori-cum ar fi micşorat lipsa numerariului.

Budgetul general al Statului pentru eserciţiul curent

1866 nefiind încă votat, legea de finanţe după care avem

a ne regulă în acest eserciţiu este budgetul anului 1865.

Veniturile prevăqute prin budgetul anului 1865 sunt în

sumă de Lei 159.166.677, cari se compun din Lei 131.866.967

venituri ordinare şi Lei 27.299.710 venituri extraordinare;

iar cheltuielile în sumă de Lei 158.610.220, de unde ar re

sultà un escedent de venituri de Lei 556.456.

Acest resultat ar fi destul de satisfăcător, dacă cifrele

trecute în partea veniturilor ar fi un adevăr. Din neno

rocire nu este ast-fel.

Astăqi, când mai tte operaţiunile eserciţiului 1865 ne

sunt cunoscute,putem rectifică cifrele şi trebuie să reducem

din previsiunile budgetului o sumă de Lei 14.183.992, ast

fel că veniturile se reduc la suma de Lei 144.982.685. Pe

de altă parte, cheltuielile au primit o adăogire de Lei

32.017.808prin deschidere de credite suplementare şi extra

ordinare în cursul anului 1865, din cari 28.844.351 des

chise de Consiliul de Ministri şi 3.173.457 prin Cameră.

Aşà dar budgetul eserciţiului 1865, departe de a realisà

escedentul prevăqut de Lei 556.456, se încheie cu un de

ficit de Lei 46.208.800.

Acest deficit se măresce cu deficitul analog acelor dintâi

patru luni ale anului curent,în cari am mers cu budgetul

anului trecut, şi ast-fel ne aflăm în momentul actual în faţa

unui deficit de Lei 51.956.065 pr. 14.

Spre acoperirea deficitului de Lei 51.956.065 pr. 14 s'a

destinat:

1. Imprumutul naţional de 30 miline, care represintă

în efectiv . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 24.000.000

Din acest împrumut s'a realisat numai o

sumă de Lei . . . . şi urméză ca restul să

se împlinéscă sau în ţéră sau în străinătate.

De reportat . . . Lei 24.000.000

1866

Apr. 28 (10)
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Apr. 28 (10) Report . . . Lei 24.000.000

2. Restul din împrumutul de 40 miline

votat la 2 Februarie şi neefectuat, cu scă

derea împrumutului naţional . . . . . . 1(5.000 ().00

3. Anularea anuităţilor şi anume:

Aîmprumutului de 93 miline, Lei9300.000 - - -

A drumului de fer la Giurgiu - 4.456.620 13.7)(3.(20

Total . . . Lei 53.736.620

Afară de acesta, vor veni încă în ajutorul situaţiunii

financiare reducţiunile ce se vor puté face din budgetele

cheltuielilor diferitelor Ministerii.

In fapt, numai anularea anuităţilor în sumă de 13.756.620,

lei şi eventualele reducţiuni din cheltuielile budgetare

pot fi admise ca o îmbunătăţire a situațiunii finan

țiare, pe când crearea unor datorii nouă, precum este

împrumutul naţional de 30 miline, nu pte fi socotit de

ât ca o uşurare momentană a tesaurului, ca o operaţiune

finanţiară cu scop de a prelungi terminul plăţii. Contrac

tarea unor împrumuturi, dacă nu este impusă printr'o

necesitate imperiósă, dacă împrumuturi nouă nu sunt de

stinate pentru un scop de utilitate publică, este numai

atunci o operaţiune avantagisă, când condiţiunile contrac

tării sunt mai avantagi se decât condiţiunile împrumutului

ce este destinat a înlocui. Singurul mijloc de a ajunge la

scopul dorit, la prosperitatea finanţelor, este de a restabili

echilibrulbudgetului Statului prin reducţiunea cheltuielilor

şi prin sporirea veniturilor în limitele putinciosului.

Indreptarea situațiunii finanţiare nu se pte improvisà şi

ne-am face ilusiune, dacă ne-am închipui că prin opera

țiuni de finanţe vom puté schimbà îndată starea lucru

rilor şi preface un deficit în escedent. Nu încape îndoială

că anul 1866 se va soldà încă cu un un deficit simţitor, chiar

cu reducţiunile propuse în budgetul cheltuielilor, fiind-că

în timp de patru luni am mers cu budgetul anului 1865

şi va trebui a ne mulţumi, dacă vom puté constată la

finele anului o notabilă micşorare a deficitului în compa

raţiune cu deficitele trecutului. Numai cu timpul vom puté

ajunge la echilibrarea budgetului. Dar şi acest echilibru

nu pte fi ţinta nőstră după urmă, ci va trebui să ajun
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gem treptat la un escedent al veniturilor, căci numai ast

fel vom puté scăpà de sarcina unei datorii, care apasă

finanţele ţării şi îngreuiază, prin plată de procente, bud

getul cheltuielilor Statului.

Va trebui dar să căutăm încă un mijloc spre uşurarea

budgetului şi spre a puté întrebuinţă o parte din resur

sele nőstre pentru esploatarea avuţiilor naturale ale ţării,

pentru îmbunătăţirea agriculturei, pentru progresul indu

striei şi pentru prosperarea comerciului.

Statul posedă o mulţime de proprietăţi imobile, cari sau

nu produc nici un venit, sau produc un venit atât de mic

în cât nu se află în nici o proporţiune cu valórea lor.

Aceste imobile represintă un activ neproducător; ar trebui

dar ca Statul să se desfacă de ele, fiind-că veniturile lor

nu sunt în raport cu procentele ce le plătesce tesaurul

public pentru datoriile contractate. Vîndarea acelor imo

bile, cari produc un venit neproporţionat, se va puté

efectuă treptat, la timp favorabil, şi productul vîndării va

trebui a se afectà exclusiv la stingerea datoriei publice.

O parte frte însemnată a veniturilor Statului este ab

sorbită prin plata pensiunilor. Numărul pensionarilor a

crescut din an în an şi sumele alocate pentru acest scop

aú luat nisce dimensiuni progresive, cari nu se află în

nici o proporţiune cu veniturile şi cu cele-lalte cheltuieli

ale Statului. Procesele-verbale ale trecutelor sesiuni aleCor

purilor legiuitére pot constată, că votarea de pensiuni a

fost una din principalele lor lucrări şi n'a trecut nici o

sesiune fără a împovără tesaurul public cu sume mari

sub titlul de pensiuni, de recompense şi de ajutóre. Legea

pensiunilor înfăţişéză o mare nedreptate, aceea că func

ţionarii de astăqi, cari după tîtă probabilitatea nu se vor

bucurà nici odată de avantagiele acestei legi, sunt supuşi

la o reţinere de 10% din apuntamentele lor în folosul

unor pensionari, cari în timpul serviciilor lor n'a con

tribuit sa nici decum sa numai câte 50% din apunta

mentele lor la acest fond.

Acéstă lege viciósă sub töte puncturile de vedere înfă

ţişéză încă anomalia, că mulţi pensionari, cari primesc

astăqi o pensiune mensuală de 2.000 lei, n'a avut în tot

timpul în care sa aflat în activitate decât o retribuţiune

Trei deci de ani de Domnie. 6

1866
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Apr. 28 (10) de 500 lei, afară de câte-va luni în cari a înaintat re

pede; ast-fel că Statul le plătesce astăqi, când nu mai fac

nimic, împătrit cât le plătiă pentru serviciile lor. Dacă nu

se va înlocui acea lege printr'o alta mai echitabilă şi ba

sată pe principiile dreptăţii şi economiei,va veni un timp

când tóte veniturile Statului nu vor mai ajunge pentru

plata pensiunilor. Este dar o necesitate iminentă a se

luà grabnice măsuri pentru poprirea acestui pericol ame

ninţător; votarea legii mai în conformitate cu drepturile

dobândite şi crearea unui fond deosebit pentru pensiuni

vor curmà răul şi ne vor scăpă pentru viitor de o sar

cină atat de împovărătîre.

In fine o reorganisare a serviciului administrativ în

tóte ramurele, cu înlăturarea formelor de prisos, cu sim

plificarea lucrărilor de cancelarie, va produce o economie

notabilă atât în personal, cât şi în material, şi va avé de

resultat o mai grabnică espediare a lucrărilor curente.

Tóte aceste reforme şi reorganisări nu se pot impro

visà, dar trebuie să le avem în vedere spre a le puté

aplicà treptat şi în timpul oportun.

Situaţia dar în care Guvernul trecut a lăsat finanţele

ţării, cumplita desorganisare a tuturor ramurelor admi

nistraţiei Ministeriului de Finanţe, se pte resumà în

puţine cuvinte:

Datorii colosale în proporţiune cu mijlócele ţării;

Venituri compromise şi micşorate din causă de de

sordine ;

Lipsă de sistem şi de legi eficace pentru repartiţia şi

perceperea impositelor;

Rămăşiţe colosale de venituri şi imposite,împleticite în

cea mai mare confusiune, neconstatate şi mare parte per

dute ;

In administraţia vămilor, desordine, lipsă de legi şi de

control :

In administraţia salinelor, sistem vicios, lipsă de legi şi

de control ;

In administraţia domeniilor Statului, tot desordine, lipsă

de sistem, de regulamente şi de control;

In administraţia monopolului tutunului, dacă acesta se

mai pte numi administraţie şi monopolul regie, o îndoită
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cursă care s'a întins Statului şi publicului, cursă în care

a picat şi Statul şi publicul,unul şi altul jertfe ale cupidi

tăţii traficanţilor de tutun şi ale 6menilor însărcinaţi cu în

fiinţarea şi administrarea acestui monopol.

Budgete până astăqi ilusorii, în cari se afla veniturile

spre a le apropiă pe cât se va puté mai mult de suma

cheltuielilor: nouă şi ingeni să metodă de echilibrare în

materii de budget.

Acum că vélul care acoperià partea cea mai gravă a

ranelor instre finanţiare sa rupt, putem a le privi şi a

le constată cu înlesnire. Greşalele, risipele, nepăsarea şi

neprevederea, cari ne-au împlântat în o situaţiune atât

de durerósă, cari au pus Guvernul român în posiţiunea

umilitóre de a lăsà creditorii, funcţionarii,pensionarii săi,

armata sa, contractarii săi, în o suferinţă ruinătóre şi into

lerabilă ; aceste greşale, acéstă risipă, acéstă nepăsare

de banul contribuabilului şi de viitorul ţării vor servi,

sperăm, de acum înainte, de un aspru învăţămînt pentru

noi şi urmaşii noştri. Insă a constată numai réul nu este

încă a aplicà şi remediul. Remediul este în adevăr urgent,

el este o cestiune de viéţă sau de mérte în situaţiunea

în care ne aflăm. Să nu ne facem însă ilusii, remediul

este mai greu de aplicat decât răul de demonstrat. E

greü, căci nu-l vom puté obţiné decât cu preţul de nouă

sacrificii, de studii neobosite, de economii curagióse şi de

o desăvîrşită abnegaţiune personală; nouë sacrificiuri de

împrumuturi sau imposite, până la desvoltarea resurselor

de cari pte dispune ţéra spre a-şi recăpătă echilibrul şi

timpul, timpul necesar pentru ori-ce operă omenéscă,spre

a se puté vindecà răul prin economii, organisare şi un

control eficace.

Domnilor. Deputaţi,

Chiar în urma plebiscitului, care a dovedit într-un mod

atât de solemn persistenţa naţiunii în a voi un Principe

dintr’o familie regéscă şi a făcut dintr'acéstă voinţă un

fapt împlinit în perséna Principelui de Hohenzollern sub

numele de Carol I. tot nu se curmară încercările, tot pare

că în afară nu sunt încă ridicate pe deplin tte greută

1866
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Apr. 28 (10) ţile. Inalta P6rtă, credând a vedé în suirea pe tron a lui

Carol I o lovire a articolului XIII al Convenţiunii de la

Paris, Puterile garante, spre a se asigură prin tte mo

durile de voinţa naţiunii şi a dobândi ast-fel negreşit una

nimitatea dorită de conferinţă, au hotărît ca naţiunea să

fie consultată încă odată şi prin D-V6stre, aleşii ei de as

tăqi. Tot odată Inalta P6rtă şi Puterile garante s'aú

pronunţat în două rînduri, că vor ţiné sémă de voinţa po

pórelor şi vor acordà Românilor tot ce va voi acéstă Adu

nare,pe cât ea va stà în limitele legăturilor internaţionale

ce există între Inalta P6rtă şi Puterile garante.

Avem încredere că Carol I va veni între Români şi va

domni asupra ţării, ai cărei locuitori L'aú ales, şi că acest

fapt spre a fi îndeplinit nu cere decât sancţiunea votului

ID-V(6stre.

Cu acéstă alegere, în care pentru noi nu pte fi un mi

nut îndoială că Adunarea va persistă, ca să arate că ea

este adevărata şi sincera expresiune a naţiunii; cu acest

fapt, noi credem că nu se ating întru nimic drepturile Pu

terilor Europei, că tte esitațiunile Cabinetelor vor dis

păré şi că atât Inalta P6rtă cât şi Puterile garante vor

vedé în stăruinţa nőstră nestrămutata dorinţă de a intrà

pe calea adevărată şi seriósă a progresului şi civilisaţiu

nii, care nicăieri nu s'a dobândit decât după ce s'a asi

gurat viitorul naţiunii.

Domnilor Representanți! Putem qice cu mîndrie înaintea

lumii întregi, că în ceea ce atinge acele două mari prin

cipii de stabilitate, de putere, de viéţă pentru România,

Unirea şi Domnitor dintr’o familie suverană, şi naţiune

şi Guvern şi-a făcut datoria, şi naţiune şi Guvern nu a

perdut o singură ocasiune spre a ajunge la acstă ţintă,

şi naţiune şi Guvern a fost nestrămutaţi într'acéstă do

rinţă,care a devenit o religiune politică şi naţionalăpentru

omâni.

Naţiunea astădi V'a delegat puterile sale şi V'a făcut

representațiunea ei legală; ea aştéptă dar, ca şi Guvernul,

cu nerăbdare, dar cu cea mai neclintită credinţă, să daţi

aspirărilor voinţei actelor ei consecrațiunea Domniilor

Vóstre, ca să puneţi ast-fel un capăt bănuielilor, neliniştii,

ca să curmaţi îndată tte durerile ce ne bântuie de ani
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lungi, tte pericolele de cari necontenit furăm ameninţaţi.

Representanţi ai poporului român! Desbaterile Adu

nării sunt deschise! Deliberaţi în cea mai deplină liber

tate! Să afirmăm înaintea Europei, a naţiunii şi a lui

Dumnedeü, că s'a deschis o viéţă nouă pentru România !

Dat în Bucuresci, la 28 Aprilie anul 1866.

eneralul N. Gol escu, Colonelul N. II a r a l a mbi e, Las

că r Catargiu.

Preşedintele Consiliului Ministrilor,Ministru de Externe, Ion

Ghi ca; Ministru de Interne, Dimitri e Ghica; Ministrul Fi

nanţelor, P. Mavrogh e ni; Ministrul Instrucţiunii publice şi

al Cultelor, C. A. Rosetti; Ministrul Justiţiei Ioan Canta

cuzi n o; Ministru de Resbel, Di m. Le ca ; Ministrul Lucra

rilor publice, Di m. Sturdza.

A. S. Principele Carol pléca din Düsseldorf în România.

Constituanta votéză cu 109 voturi pentru şi 6 abţineri men

ţinerea Unirii şi proclamă Domn ereditar al României pe

Principele Carol I.

A. S. Principele Carol I sosesce în St.Gallen, cantonul Zürich.

A. S. Principele Carol I sosesce la Viena.

A. S. Principele Carol I pornesce din Baziaş la 9 ore dim.

Deputațiunea României (G. Ştirbei, Cost aforu, Steege,

şi V. Boer escu) presintă în Düsseldorf A. S. R. Principelui

Carol Anton actul alegerii plebiscitare.

A. S. Principele Carol I sosesce la Turnu-Severin,însoţit de

d-l Ioan Brătianu, de Locotenentul Sergiu Lenş şi de

Consilierii A. S. R. Principelui Carol Anton de Hohen

zollern, Baronul de Werner şi Baronul de Mey e n fi sch,

şi adreséză Locotenenţei Domnesci următórea telegramă:

Punênd piciorulpe pămîntul României, noua Mea patrie,

Më grăbesc a exprimă membrilor Locotenenţei Domnesci

simțemintele cele mai sincere. Fericit că Mé aflu în mij

locul naţiunii care Ma onorat cu încrederea sa, adre

sez, înainte de töte, rugăciunile Mele Cerului, pentru-ca

să-Mi ajute a împlini cu demnitate marea şi frumésa mi

siune ce Providenţa Mi-a impus.

CAROL.

Locotenenţa Domnéscă s'a grăbit a da următorul răspuns:

1866

Apr. 28 (10)

29 (11)

Maiu 1 (13)

5 (17)

6 (18)

7 (19)

8 (20)



S6

1866

Maiü S (20)

9 (21)

10 (22)

Salutăm buna venire a Măriei V6stre pe tărîmul pa

triei nstre. Inălţăm mulţumiri către Dumneqeu pentru-că

a îndeplinit astăqi visul unui întreg popor. Să trăiască

Carol I, alesul naţiunii !

A. S. Principele Carol intră în Pitescu şi mulţumesce Gene

ralului Nicolae Golescu şi Preşedintelui Consiliului de Mi

nistri Ion Ghica, veniţi la Pitesc spre întîmpinarea Sa,

prin următrele cuvinte:

Vă mulţumesc de întîmpinarea ce Mi-aţi făcut;primiţi

expresiunea tötci gratitudinii Mlele pentru membrii Lo

cotenenţei şi Guvernului, cari, printr'atâtea încercări grele,

aú sciut a menţiné ordinul şi unirea.

Prin fermitatea şi prudenţa Domniei-Vóstre Mi-aţi în

lesnit gréua sarcină ce Mi sa încredinţat ; cu concursul

Domniei-Vóstre sper a realisà aspirațiunile Românilor;vićţa

Mca întrégă va fi consacrată fericirii lor.

Deputațiunii oraşului Pitesci Alteţa Sa a adresat urmatorele

cuvinte :

Sunt ferice de a Mě aflà în mijlocul locuitorilor unei

urbe care a susţinut cu o atât de inteligentă energie spi

ritul naţionalităţii şi unirii.

Din minutul în care am păşit pe pămîntul nouei Mele

patrii, am devenit Român. Viéţa Mea întrégă o voi

consacră pentru fericirea poporului român şi pentru pros

peritatea Românilor, cari de acum înainte au devenit com

patrioţii Mei.

Alteţa Sa Principele Carol I îşi face intrarea solemnă în

Bucuresci. In Adunarea Deputaţilor Domnul depune următo

rul jurămînt:

Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păzi religiunea

României, precum şi integritatea teritoriului ei, şi de a

domni ca Domn constituţional.
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Preşedintele Adunării, D-l Man o l a ch e Cost a che, rostesce

următórea cuvîntare către Domn :

Măria Ta! În numele Adunării, al căreia sunt organ, vin

a Vé presentà mulţumirile ei entusiastice şi urările ce face

pentru fericirea domniei Măriei Tale. Naţiunea, ai cărei

representanţi Vé înconjóră aci, jură de a nu cruţă nici

silinţe, nici sacrificii pentru a consolidă Tronul şi Dinastia

Măriei Tale şi a lucră împreună cu Măria Ta la nobila

misiune ce Vă este dată, de a stabili pentru vecinicie mă

rirea şi prosperitatea României.Trăiască Măria Sa Carol I,

Domnul se adreseză cu următrele cuvinte către Adunarea

Deputaţilor:

Ales de către naţiune cu spontaneitate Domn al Ro

mânilor, Mi-am părăsit, fără a sta la îndoială, şi ţéra şi

familia, spre a răspunde la chemarea acestui popor, care

Mi-a încredinţat destinatele sale. Punând piciorul pe acest

pămînt sacru, am şi devenit Român. Primirea plebisci

tului Îmi impune, o scii, mari datorii. Sper că-Mi va

fi dat a le îndeplini. Ei Vë aduc o inimă leală, cuge

tări drepte, o voinţă tare de a face binele, un devota

ment fără margini către noua Mea patrie şi acel neîn

vins respect către lege, pe care l'am cules în esemplul

alor Mei.

Cetăţén astădi, mâne, de va fi nevoe, soldat, Eü voiü

împărtăşi cu Domnia-Vóstră sórta cea bună, ca şi pe

cea rea. Din acest moment totul este comun între noi.

Credeţi în Mine, precum cred Eü în Domnia-Vóstră!

Singur numai Dumnedeü póte sci ceea ce viitorul păs

tréză patriei néstre! Din parte-ne, să ne mulţumim întru

a ne face datoria. Să ne întărim prin concordie ! Să

1866
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unim puterile néstre, spre a fi la înălţimea evenimen

telor !

Providenţa, care a condus pe Alesul Domniei Vöstre

până aci şi care a înlăturat tte pedicele din calea Mea,

nu va lăsă neîndeplinită opera sa.

Trăiască România!

Adunarea votéză legea pentru naturalisarea familiei princiare

de II oh e nzollern, spre a curmà ori-ce opunere a Puterilor la

recunscerea faptului îndeplinit.

Se constitue primul Ministeriu al Domnului Carol : Lascăr

Ca targiu, Preşedinte şi Interne; Ioan Brătianu, Finanţe;

Petru Mavrogheni, Externe; Ioan Cantacuzino, Justi

ţie; Constantin A. Rosetti, Culte şi Instrucţiune publică;

Generalul Ioan Ghica, Rasboiu; Dimitrie A. Sturdza,

Lucrările publice.

Domnul adreséză către poporul român urmatórea proclama

țiune :

Ionudini,

In destinurile omenesci nu cste o datorie mai nobilă

decât acea de a fi chemat a menţiné drepturile unei

naţiuni şi a consolidă libertăţile ei.

O misiune aşà de însemnată M'a decis să părăsesc fără

preget o posiţiune independentă, familia şi ţéra, de care

amfost legat prin legămintele şi suvenirele cele mai sacre,

pentru a urmă apelului Vostru.

Primirea plebiscitului, care a pus pe capul Meü coróna

lui Ştefan-cel-Mare şi a lui Michai-Vitézul, Îmi impune

o mare réspundere. Sper însă că-Mi va fi dat, cu aju

torul lui Dumnedeü şi cu un întreg devotament, de a asi

gurà nouei Mele patrii, o existenţă fericită şi demnă de

trecutul ei.

Români! Sunt alVostru din tötă inima şi din tot su
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fletul. Puteţi să Vé întemeiaţi pe Mine în ori-ce timp,

precum El Mě întemeiez pe Voi.

AOată în capitala AVís/ră /Bucuresci, în 17 l/aiii v866.

CAROL.

Ministri: Lascăr Catargiu, Ioan Brătianu, Petru

M avrogh e ni, Ioan Canta cuzi n o, Constantin A. Ro

se tti, Generalul Ioan Ghi ca, Di nitrie A. Sturdza.

Se face recepţiunea autorităţilor la Palat.

I. P. S. Sa Metropolitul se adreseză către Alteţa Sa Sereni

simă în modul următor:

Măria Ta! Ca organ al simțemintelor clerului român,

vin astădi a aduce Măriei Tale omagiele fidelităţii şi su

punerii sale şi a felicità cu sinceritate alegerea şi sosirea

Măriei Tale între noi.

O provedinţă înaltă veghéză asupra destinatelor popo

rului român.

Măria Ta, însemnatul acestei Provedinţe, alesul popo

rului, o mare şi sublimă misiune ai de îndeplinit.

Clerul român Te salută şi Te bine-cuvintéză.

Domnesce în pace şi linişte, Măria Ta! Fă fericit, mare

şi puternic acest popor blând şi credincios; fă-l să guste

dreptatea, blândeţea şi pacea sub guvernul Măriei Tale;

pune în el puterea, dragostea şi înfrăţirea. Vei fi mare,

glorios şi iubit, Măria Ta şi urmaşii Măriei Tale. Clerul

român Te va însoţi de urările sale,posteritatea va înscrie

cu iubire şi mîndrie numele Măriei Tale între fiii prea

iubiţi ai patriei.

Astăqi clerul român înalţă rugile sale către Cel A-Tot

Puternic, ca să poţi împlini marea şi sublima misiune ce

Ţi sa încredinţat, ca anii Măriei Tale să fie mulţi şi glo

rioşi,pentru fericirea şi mărirea poporului ce Te-a ales.

Alteţa Sa Domnitorul răspunde:

Mulţumesc Eminenţiei V6stre de cuvintele asigurătóre

ce Mi-aţi exprimat şi cer benedicţiunea clerului român,

ca Dumnedeü să-Mi dea puterea de a împlini cu dignitate

datoriile ce Mi-a impus
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Maiu 11 (23) EminenţiaSa Episcopul catolic se adreseză ast-fel către Alteţa

Sa Serenisimă :

Principe! Ca şef spiritual al Catolicilor,îmi fac o datorie

de a veni a presentà A. V. S. omagiele mele cele mai res

pectuóse. Dacă Cerul va bine-voi a ascultă rugăciunile mele,

suirea A. V. S. pe tronul român va fi o eră de repaus,

de prosperitate şi progres, şi domnia Sa va fi lungă şi

fericită spre a-i vedé operele sale.

Măria Sa Domnitorul respunde:

Cer bine-cuvîntarea bisericii, pentru-ca Cel A-Tot-Pu

tinte să acorde realisarea dorinţelor Nóstre,pentru feri

cirea acestei ţări.

Deputațiunea bisericii evangelice cetesce Alteţei Sale o odă

de felicitare pentru buna sosire pe pămîntul României.

Alteţa Sa Serenisimă îi respunde:

Vă mulţumesc, Domnilor, de urările ce faceţi pentru

domnia Mea şi pentru ţéra Mea şi Vé rog de a servi ca

organ lângă coreligionarii D-Vóstre, spre a le mărturisi

gratitudinea Mea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor rostesce în numele ei că

tre A. S. Domnitorul următrele :

Alteţă! Viü în numele Camerei să Vă exprim adînca sa

recunoscinţă pentru tăria şi devotamentul cu care A. V.

S. a răspuns la chemarea naţiunii române.

Cinci miline de Români, cari sunt mîndri de a contà

astăqi printre dînşii o inimă română mai mult, vor

uni, nu Vă îndoiţi Alteţă, tóte puterile lor spre a înlocui

acéstă patrie şi acestă familie ce A. V. S. aţi părăsit, spre

a veni să-i conduceţi pe calea grandeţei şi prosperităţii.

Cetăţeni şi soldaţi, după cum vor cere împrejurările, vor

sci să se devoteze şi să se sacrifice spre a apără ţéra, li

bertăţile, precum şi Tronul şi Dinastia Alesului ei.

Ori-care va fi destinul ce decretele Providenţei le pă

stréză, ei au voinţa nestrămutată de a combate cu curagiü

nenorocirea şi speră că vor sci să triumfe cu un Șef ce
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Se conduce de sentimentul onérei, de devotamentul către

noua Sa patrie şi de respectul legilor.

Să trăiască Alteţa Sa Serenisimă Principele Carol I !!!

Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Domnilor,

Mulţumesc prea mult de sincera şi căldursa primire

ce am găsit eri în Cameră. Am fost prea mult atins de

astă primire din partea representanţilor întregei naţiuni

române. Astădi nu pot decât să repet cuvintele ce V'am

adresat eri, asigurându-Vé că Më voiü devotà cu inima

şi cu sufletul la frumésa misie, care Mi sa încredinţat,

şi în tóte împrejurările Mă voi sprijini pe Domnia-Vóstré.

Preşedintele Curţii de Casaţiune adreséza M. S. Domnito

rului următrele cuvinte :

Alteţă! Curtea de Casaţiune, împărtăşind alegreţa ce A.

V. S. a răspândit în România răspundând la apelul său,

vine să depună la piciórele Tronului Alteţei V6stre Se

renisime omagiele sale cele mai respectuse şi sincere.

In acelaşi timp ea uréză Alteţei Vóstre Serenisime ca să

pótă realisà generósele Sale intenţiuni, ce Ea a manifestat

de la prinul moment în care a pus piciorul pe pămîntul

patriei néstre.

Alteţa Sa Serenisimă rèspunde:

Domnilor,

Sunt fórte mulţumit de cuvintele ce-Mi sunt expri

mate de acest mare corp al Statului. Vă repet şi Dom

nielor-Vóstre asemenea, Domnilor, asiguranţa devotamen

tului ce am pentru acestă ţéră, de aci înainte a Mea, şi

de respectul ce voi profesà tot-deauna pentru legile

sale.

Preşedintele Curţii de Compturi rostesce catre Alteţa Sa Se

renisimă următrele cuvinte :

1866
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Maiü 11 (23) Măria Ta! Curtea de Compturi se grăbesce a depune la

treptele Tronului omagiurile sale respectuse şi sincere,fe

licitând pe Inălţimea Ta de buna venire; acésta este pen

tru România gajul consolidării edificiului naţional. Tot

odată Curtea Vă rógă, Măria Ta, să primiţi sentimentele

de devotament şi de zelul ce va pune întru a îndeplini

în consciinţă misiunea ei.

Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Vă mulţumesc sincer, Domnilor, pentru devotamentul

şi zelul ce-mi esprimaţi.

Vice-Preşedintele Consiliului de Stat se adreseză catre Alteţa

Sa Serenisima ast-fel :

Alteţă Serenisimă! Consiliul de Stat are onre a pre

sentà Alteţei V6stre Serenisime expresiunea omagielor sale

respectuse şi a profundului său devotament.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Vă mulţumesc sincer, Domnilor, pentru devotamentul

ce-Mli cxprimaţi.

Primarul capitalei, în numele Consiliului comunal, se adre

séză către Alteţa Sa Serenisimă cu următorele cuvinte:

Consiliul comunal al capitalei vine astăqi a depune la

piciórele Tronului Alteţei Vóstre Serenisime omagiele sale

şi a Vé încredinţă de devotamentul locuitorilor săi.

Alteţa Sa Serenisimă respunde:

Am fost prea mişcat de primirea simpatică şi una

nimă ce Mi sa făcut de locuitorii capitalei. Vă rog,

Domnule Primar, a fi organul Me lângă locuitori, spu

indu-le că de aci înainte sunt al lor şi că mă consider

ca cel întâi cetăţen.

Comunitatea israelită a adresat Alteţei Sale Serenisime ur

mătórele cuvinte:
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Representanţii comunităţii israelite vin cu respect a de

pune la piciórele Tronului Alteţei V6stre Serenisime oma

giele devotamentului lor de fidelitate.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Vé mulţumesc de asigurările de devotament ceveniţi să-Mi

aduceţi în numele comunităţii israelite. Spuneţi coreligio

narilor D-Vóstre că toleranţa religisă va fi considerată

de Mine ca o datorie sacră a ori-cărei naţiuni civilisate.

Ministrul de Răsboiü se adreséză ast-fel către Alteţa SaSe

renisimă:

Alteţă! Interpretul sentimentelor de devotament şi de

fidelitate ale armatei V6stre, vin să felicit pe A. V. S. şi

să depun la piciórele Tronului omagiele mele respectuse,

urând AlteţiiVóstreSerenisime o domnie fericită şiglorisă.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Camaraqi,

Sunt fericit de a Mě aflà în mjlocul representanţilor ar

matei. Sunt convins că sunteţi decişi a apără tot-deauna

drepturile acestei ţări; fie-care din Voi, ca şi Mine, îşi

va vërsà cea din urmă picătură de sânge pentru apă

rarea drepturilor sale.

Inspectorul general al Gardei naţionale rostesce următórele

cuvinte către Alteţa Sa Serenisimă:

Alteţă ! Garda naţională vine şi ea la rîndul săi a de

pune cu respect la piciórele Tronului Alteţei V6stre Sere

nisime omagiele sincere ale devotamentului său.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor,

Sunt încântat de primirea căldurósă a Gardei naţio

nale şi fericit a o vedé prosperând, şi am cea mai mare

plăcere că am făcut cunoscinţa D-Vóstre.

1866

Maiü 11 (23)
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Consiliul Comunal din Ploesci se adreseza cătră Alteţa Sa Se

renisimă ast-fel :

Prea Înălţate Dómne! Cerul a ascultat în fine vocea

omâniei.

După atâtea suferinţe, după atâtea încercări şi lupte,

el a trimis sănătos în mijlocul Românilor pe Alesul lor

Carol I. ca să prte cu demnitate corénele lui Ştefan-cel

Mare şi Michai-Bravul.

Cetăţenii ploesceni şi ai districtului Prahova se simt fe

riciţi cu toţi Românii, de la o margine a ţării până la alta,

de buna venire a Măriei V6stre, unind ale lor rugăciuni

către Creator, ca să Vă conserve şi să întăréscă frumsele

principii, cu cari ilustra familie V'a dotat.
-

Ei vin prin organul nostru a Vă salută cu tot respectul
-

şi amórea lor şi a depune la Inalta Măriei V6stre bună

voinţă tot sincerul lor devotament şi concurspentru întă

rirea Tronului şi pentru prosperitatea ce voiți a da Ro

mâniei, urând tot odată din téte puterile lor: Să trăiască

România unită şi liberă! Să trăiască Inălţimea Sa Carol I,

Domn constituţional şi ereditar al Românilor.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Vă mulţumesc, Domnilor, de felicitările ce-Mi adresaţi

în numele oraşului Ploesci şi Vé însărcinez a anunţă pe

concetăţenii D-Vóstre că sper a veni să-i visitez peste

puţin.

Armata face jurămîntul de credinţă pentru Alteţa Sa Sere

nisimă Carol I, Domnul României.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei următrele cuvinte:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi !!!

Cea mai sacră a Vóstră datorie este a servi patria cu

ascultare nemărginită şi devotament plin de credinţă.

Jurămîntul ce aţi făcut astădi Vé va aduce totdeauna

aminte despre acesta.

Sunt deplin convins că fie-care dintre Voi se va jertfi

cu bucurie pentru patria sa şi, când va trebui, veţi sci,
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dimpreună cu Mine, apără drepturile naţiunii până la cea

de pe urmă picătură de sânge.

Alteţa Sa Regală Principele Anton de II o h enzollern

Sigmaringem mulţumesce Adunării Deputaţilor pentru na

turalisarea sa şi a familiei sale.

Turcia înaintéză la Conferinţa Puterilor din Paris un pro

test contra urcării pe tron a Principelui Carol de Hohenzollern.

şi comunică că,în afară de ocupaţiunea militară a Principate

lor-Unite, nu există nici un mijloc pentru a pune în aplicare

hotărîrile Conferinţelor.

Alteţa Sa Serenisimă Domnul adreséză Preşedintelui Adunării

Deputaţilor următérea scrisére:

Domnule Preşedinte,

Am fost forte surprins prin raportul D-Tale că Adu

narea a votat o listă civilă de 100.000 galbeni pe an.

Sunt frte simţitor pentru acestă nouă manifestaţiune şi

bună-voinţă din parte-i;însă,considerând starea deplorabilă

a finanţelor ţării,găsesc că este de a Mea datorie a uşurà

sarcinele ei şi a mărgini cheltuelile Casei Mele la stric

tul necesar, în favérea Statului. Renunţ dar cu mare

satisfacţiune, înainte de tóte pentru întâiul an, la suma

de 40.000 galbeni.

Vé rog, Domnule Preşedinte, să bine-voiţi a comunicà

acéstă decisiune Adunării şi de a fi pe lângă ea organul

viei Mele recunoscinţe.

Sunt, Domnul Mei, cu tötă buna voinţa

Al D-Vstre

CAROL.

Bucuresci, 14 (26) Maiă 1866.

Funcţionarii Statului fac jurămîntul către Domn.

Alteţa Sa Serenisimă trimite oraşului Iaşi următrea tele

gramă de răspuns pentru felicitările presentate:

1866

Maiü 12 (24)

13(25)

14 (26)

15 (27)
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19 (31)

21 (2)

Ieşenilor,

Am primit cubucurie şi plăcere sentimentele de simpatie

ce oraşul Iaşi. Mi-a exprimat cu atâta căldură chiar mai

înainte de a fi pus piciorul pe pămîntul României. Fe

ricit de a fi în fine în ţéra care Mi-a încredinţat tot

viitorul ei, cea întâi şi mai scumpă a Mea îngrijire va fi a

redà acestui oraş, care a făcut atâtea sacrificii pentru

realisarea Unirii, tóte drepturile ce i se cuvin, ca la a

doua capitală a ţării.

Pe de altă parte, rămân deplin convins că oraşul Iaşi,

şi ca dînsul tótă Moldova, va contribui din töte puterile

şi neclintit, în viitor ca şi în trecut, la înflorirea şi splen

dórea Statului român.

In curînd voi îndeplini dorinţa inimei Mele şi voi puté

exprimà singur oraşului Iaşi mulţumirea Mea pentru sen

timentele şi devotamentul să patriotic.

(CAR(OIL.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Lascăr Catargiu.

Adunarea votéză creditele necesare pentru a se opuneame

ninţărilor de invasiune ale Turcilor.

Alteţa Sa Serenisimă se adreséză către ţéră prin următrea

proclamaţiune:

Români!

De la sosirea Mea între Voi, am primit din téte păr

ţile nouei Mele patrii adrese de felicitare şi de bună

venire, cari M'asigură că voinţa la care am răspuns eră

voinţa întregei naţiuni.

Un mare număr Mi-aú fost trimise pe când eram în

căminul Meü, şi Vaţi gândit încă chiar la diua nascerii

Mele, spre a-Mi transmite urările V6stre.

Aş fi voit a răspunde fic-căruia în parte, şi atunci
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accentul Meu V'ar fi spus că Vé daú inimă pentru inimă;

acésta însă fiind peste putinţă, primiţi aceste câte-va cu

vinte ca expresiune a cugetării Mele pentru toţi.

Români! La chemarea Vóstră Mi-am lăsat patria şi

familia; şi am urmat ast-fel, căci cunosc istoria Vóstră,

aspiraţiunile Vóstre, suferinţele Vóstre. Am venit pentru

că vocea unei naţiuni Îmi este sacră; şi când acea naţiune

are un trecut glorios, cum este al Vostru, un trecut care

i-a dat puterea a luptà, precum aţi luptat Voi, spre a

Vë face un viitor demn de dînsul, vocea acelei naţiuni

este pentru Mine vocea lui Dumnedeü.

Iată pentru ce am lăsat pe cei ce-i iubiam. Reda

ţi-Mi Voi tóte aceste afecţiuni, căci Mi-am lăsat patria

cu speranţa şi voinţa nestrămutată de a Vă asigură una

mare şi fericită. N'am făcut-o 6re légănul fiilor Mei?

Români! Căldura cu care M'aţi primit Mi-a dovedit că

sunt în adevăr între Voi Bine-venului. Voi lucrâ necon

tenit spre a păstrà acest titlu. Ajutaţi-Mě prin iubirea şi

încrederea Vóstră.

Nimic fără Dumnedei! este devisa familiei Mele.

Dumnedeú a dis: Ajută-te şi te voi ajutà.

Să ne ajutăm dară, Români, şi Dumnedeü ne va

ajutà. CAROL.

Cu ocasiunea presentării unei adrese colective a ofiţeri

lor către Domn pentru a cere demisionarea din armată a ofi

ţerilor cari au luat partea la revoluţiunea din 11 (23) Fe

bruarie, Alteţa Sa Serenisimă întrunesce pe toţi ofiţerii în sala

Tronului şi le vorbesce ast-fel:

Am primit adresa Vóstră, mai întâi pentru-că respect

simțemîntul care V'a dictat acest pas şi apoi pentru-ca

să am prilejul de aVé arătà în ce mod înţeleg Eü onórea

militară şi datoria soldatului.

Trei leci de ani de Domnie.

1866
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Maiü 24 (5)
O rugăminte colectivă capătă uşor aparenţa unei pre

siuni morale, şi unui militar nu i-ar puté fi permis să o

esercite asupra Şefului suprem al armatei.

Jurămîntul obligă pe soldat la supunere absolută.

Nici actele Şefului armatei, nici motivele care-L con

duc să le facă, nu trebuesc supuse criticei; poli

tica trebue să rămâe departe de soldat; singura lui mi

siune este să-şi apere Suveranul şi patria, contra ori-cărui

inimic, până la cea din urmă suflare.

Sunt pe deplin convins că împărtăşiţi toţi modul mc

de a vede şi că prin urmare recunsceţi că pasul Vostru

nu este îndreptăţit din punctul de privire al soldatului.

De aceea Vă cer ca, încredători în simțemintele Mele

militare, să lăsaţi asupră-Mi grija de a lucră, în tot ce

privesce armata, după convingerile Mele proprii şi după

datoria Mea.

Totuşi, repet,sciü să apreciezsimțemîntul onorabil care a

servit ca basă adresei, dar repet de asemenea că cer în tot

deauna şi de la toţi devotament şi supunere fără reservă.

Am fost şi sunt soldat din inclinaţiune, şi dintr-acest

motiv, precum şi din consideraţiunea importanţei pentru

ţéră ca să posedeze o armată bine disciplinată, unul din

ţelurile Mele cele dintâi va fi să-i asigur posiţiunea la

care are tot dreptul să aspire. Mě voiü sili să fac cu

noscinţa armatei şi a căpeteniilor sale, pentru-ca să-Mi

pot da hotărîrile numai conform cu meritul şi cu drep

tatea, înlăturând cu desăvîrşire ori-ce interes de partid

saú de persénă.

Aveţi tötă încrederea într-acéstă făgăduială şi nu uitaţi

că am venit să creez un viitor, iar nu ca să fac din

tr'un trecut, pe care nu-l cunosc şi nici nu voesc a-l

cunósce, basa activităţii Melc.



9%)

Armata se pune pe picior de răsboiu.

Alteţa Sa Domnul adreséză Ministrului Cultelor şi al Instruc

țiunii publice C. A. Rosetti următrea scrisre:

Domnule Ministru,

In suvenirea sosirii Mele în Bucuresci, am hotărît a

fondà o instituţiune de bine-facere Voiü da pentru acesta,

în timp de trei ani de-arîndul, câte patru mii galbenipe an.

Te rog, Domnule Ministru, a-Mi face propuneri în acestă

privinţă.

Cu simțemintele cele mai bine-voitóre, Domnule Mi

nistru,

Al Domniei-Tale

CAROL.

Austria declară răsboi Prusiei.

Prusia declară răsboi Austriei.

Generalul Gheorghe Magheru e numit comandant al cor

pului de voluntari.

D-l Ioan Sbiera din Bucovina e numit membru al Societă

ţii literare române,în locul d-lui A. Dimitrovici, demisionat.

Armata austriacă ese victorisă din bătălia de la Custozza.

In Adunarea Deputaţilor se începe discuţiunea asupra Con

stituţiunii.

Reservele din 1862, 1863, 1864 şi 1865 se chémă sub arme.

In Bucuresci poporul se răsclă contra Ovreilor şi dărîmă

sinagoga.Alteţa Sa Serenisimă dăruesce 6000galbeni pentru re

edificarea ei.

Alteţa Sa Serenisimă Domnul adreséză Gardei naţionale ur

mătorul ordin de li:

Cetăţeni,

Cu mare satisfacţiune văd astădi Garda naţională re

unită împrejurul Mei şi cu bucurie ieaú acéstă ocasiune,

pentru a Vă mulţumi pentru zelul ce aţi pus în menţi

nerea ordinii în capitală. Aţi dovedit că pot contà chiar

de acum pe acestă tînéră instituţiune şi că în ori-ce

împrejurări grave Mé pot sprijini pe D-Vóstre. Am de

1866

Maiü

Iunie

30 (11)

2 (14)

4 (16)

6 (18)

10 (22

11 (23)

12 (24)

16 (28)

17 (29)

20 (2)

21 (3)
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Iunie 21 (3)

- 25 (7)

29 (11)

30 (12)

plină incredere în D-Vóstre, că veţi veghiâ tot-deauna

la menţinerea ordinii şi a libertăţilor publice. Cu fericire

vëd Garda naţională ocupând tóte posturile. Cu tóte că

nu am nevoe de vre-o gardă specială, nu pot fi mai

bine păzit decât prin înşişi concetăţenii Mei.

CAROL.

Armata austriacă sufere o mare înfrângere în bătălia de la

Königgrätz.

Alteţa Sa Regală Principesa Iosefi na de Hohenzollern

adreséză Preşedintelui Adunării Deputaţilor următórea scri

sóre:

Domnule Preşedinte,

Sunt adînc mişcată, recunoscătre ! Inima mea arcă

nevoe de o consolaţiune. D-V6stre i-aţi înlesnit a ar

una fârte dulce, vorbindu-mi despre afecţiunea ce D-V6stre

aveţi pentru fiul mei şi despre aceea cu care Îl încon

jóră acel bun popor, ce I-a încredinţat destinatele sale.

Cu cât Îl veţi iubi mai mult şi cu cât voi fi mai fe

ricită şi mîndră că vi L-am dat, cu atât mai mult mă

voiă rugă cu căldură pentru fericirea României.

O qi frumsă va fi pentru mine aceea în care-mi va

fi dat de a îndeplini dorinţa ce bine-voiţi a-mi esprimă,

dorinţă ce şi eă o am; dar evenimentele atât de grave

ce se pregătesc în Germania fac a mă teme ca acea li

să nu fie frte depărtată.

Bine-voiţi, Vă rog, Domnule Preşedinte, a fi interpre

tul acestor sentimente şi a crede în acele ce am perso

al către ID- I'6stre.

Iosefina, Principesă de Hollenzollern.

Adunarea Constituantă votéză Constituţiunea.

Alteţa Sa Domnul face următorul jurămînt pe Constituţiune:

Jur de a păzi Constituţiunea şi legile poporului român,

de a menţiné drepturile lui naţionale şi integritatea te

ritoriului. (CAROL.

Ministrul de Interne şi Preşedintele Consiliului Ministrilor:

L. Ca targiu; Ministrul Finanţelor: I. C. Brătianu; Mini
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strul Justiţiei: I. Cantacuzino; Ministrul Cultelor şi In

strucţiunii publice: C. A. Rosetti; Ministrul de Resbel :

I. Ghica; Ministrul Lucrărilor publice şi ad-interim la Ex

terne: D. Sturdza.

Preşedintele Constituantei se adreséză către Domn ast-fel:

Prea Inălţate Dómne! In qiua de 10 Mai, când Inăl

ţimea Vóstră V'aţi suit pe tronul României, ţéra a védut

realisată cea mai vie şi cea mai scumpă a sa dorinţă.

Acea qi, care a întemeiat pentru ţéră începutul unei noue

ere, ţéra a salutat-o ca data inaugurării regimului mo-

narchic, care singur pte da garanţia României, consoli

darea Statului şi bine-facerile unui Guvern stabil.

Adunarea, zelósă pe de o parte de a aşeză principiul

monarchic pe base nestrămutate şi voind de altă parte

a înconjură acest principii de tâte libertăţile compatibile

cu ordinea, deplin convinsă că regimul constituţional a

devenit pentru România nu numai o condiţiune de exis

tenţă şi de prosperitate, dar tot de-odată şi garanţia cea

mai solidă a consolidării Tronului Măriei Tale, s'a grăbit

de a votà pactul menit de a ajutà pe deplin acest scop.

Constituţiunea, ce am onére a presentà Măriei Tale în

numele Adunării, dă o legitimă satisfacţiune acestor aspi

raţiuni ale ţării, consacrând pentru România principiile

admise în Statele moderne cele mai înaintate pe calea ci

vilisaţiunii.

Plini de speranţă că nouële instituţiuni vor pune capăt

suferinţelor unui trecut dureros, Românii,uniţi într'un sim

țemînt unanim de concordie şi de frăţie, vor întrebuinţă

silinţele lor cele mai stăruitére întru a apără aceste prin

cipii şi a da cugetărilor leale şi generóse ale Măriei Tale

tot concursul lor cel mai sincer şi cel mai devotat.

Călcând pe pămîntul ţării néstre, aţi spus Românilor că

aţi devenit Român; astăqi, România constituţională Vă răs

punde, prin organul representanţilor ei, că MăriaTa ai de

venit pentru ea simbolul naţionalităţii sale.

Să trăiţi Măria Ta!

Să trăiască România!

Preşedintele Adunării, M. Cost a che.

1866
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Iunie 30(12) Alteţa Sa Serenisimă respunde:

Domnule IPreşedinte, Domnilor. Deputaţi,

Actul ce sa îndeplinit este cel mai însemnat în vićţa

unui popor. Prin Constituţiunea ce dăm astădi Statului

român, realisăm aspirațiunile legitime ale naţiunii, garan

tând interesele tuturor stărilor, precum şi tóte drepturile

ce cetăţenul trebue să găséscă într-o societate civilisată.

Acest act pentru Mine în parte este cel mai solemn

al vieţii Mele, căci el este pactul definitiv care Mé légă

pentru tot-deauna cu destinările nouci Mele patrii, cu Ro

mânia.

Dacă naţiunea română a putut trece peste atâtea sc

cole de suferinţe şi încercări grele, fără a-şi perde exis

tenţa ei, acesta o datoresce, nu numai valórei braţului

strămoşilor noştri, dar şi înţelepciunii şi răbdării, cari au

caracterisat în töte timpurile pe acest popor. El a sciut

să-şi apere ţéra şi drepturile, menţinându-şi aspirațiunile

sale în cercul putinţei şi în limitele însemnate de posi

țiunea sa geografică.

Sdruncinată prin luptele interióre, naţiunea română a

alergat la principiul Unirii şi al Principelui străin, ca la

singurul liman de scăpare, ca la singurul mijloc de con

solidare şi prosperitate. Astădi, când acestă dorinţă este

îndeplinită prin abnegarea, persistenţa şi prudenţa Româ

nilor, precum şi prin solicitudinea Curţii suzerane şi a

Inaltelor Puteri garante; – astădi în sfîrşit, când prin

Constituţiune basele legilor nőstre sunt fixate şi stator

nicite, trebue să ne dăm mâna cu toţii şi, strîns uniţi, să

menţinem, să desvoltăm şi să întărim aceea ce am do

bândit.

Urmând cu linişte şi demnitate pe acestă cale,vom fi
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respectaţi din afară şi ne vom atrage bună-voinţa Inaltei

Porţi şi a Inaltelor Puteri garante.

In afară, ca şi în întru, linia nőstră de purtare e simplă.

Avem un lucru sfînt de păzit, neutralitatea nőstră, ga

rantată de Puterile cele mari ale Europei. Acestă neu

tralitate ne impune datorii, ce trebue să îndeplinim cu

lealitate şi sinceritate.

Legămintele seculare, ce unesc România cu Curtea su

zerană şi cari au fost pentru Români tot-deauna un scut

puternic în timpurile cele mai grele, trebuesc respectate

şi menţinute. Dovedile necontestabile ale simțemintelor

nóstre în acestă privire vor fi, nu Mě îndoesc, primite de

Inalta Pörtă ca o garanţie pentru viitor.

Nu suntem aliatul nici unei Puteri şi vom pune tâte

silinţele nőstre a nu creâ nici o dificultate Puterilor în

vecinate. Interesul nostru cere a trăi în cea mai bună ar

monie cu dînsele.

Ţinta preocupaţiunilor şi a lucrărilor naţiunii trebue să

fie desvoltarea puterilor ei morale şi materiale.

Ridicarea bisericii române, restabilind-o pe basele ca

nónelor, şi întărirea simțemîntului religiosîn inimile nőstre,

respândirea învăţămîntului în tóte clasele, o justiţie şi o

administraţiune bună, care să stîrpéscă,prin urmărirea şi

pedepsirea culpabililor, töte abusurile, o ordine şi o eco

nomie în finanţe,pentru a face să înceteze strîmtorarea

de care sufere astădi societatea şi pentru a da un nou

sbor înavuţirii naţionale, îmbunătăţirea agriculturei, isvorul

cel mai mare al bogăţiei nóstre, înmulţirea căilor de co

municaţiune şi înfiinţarea institutelor de credit, ca singu

rele mijlóce pentru a da o impulsiune comerciului; iată

probleme ce trebue să resolvăm.

Téra a intrat într-o stare normală. Un Guvern monar

1866
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Iunie 30 (12) chic constituţional este aşezat. Să stăruim dar cu toţii,

ca prin leala şi sincera aplicare a principiilor acestei Con

stituţiuni, ea să ptă produce bine-făcătórele ei rôde.

Domnilor Deputaţi! Străin la ori-ce lupte,trecutul pentru

mine nu consistă decât în faptele cele frumése ale acestei

naţiuni. Cu acestă sacră avere, toţi întruniţi, vom pute

merge cu înlesnire şi siguranţă pe calea ce este deschisă

înainte-ne.

CAROL.

AJucuresci, în şo /unie 1866.

L. Cat a rgiu, I. C. Brăti a nu, I. Cantacuzi n o,C. A.Ro

setti, I. Ghica, D. Sturdza.

Iulie 4 (16) In Adunarea Constituantă se începe discuţiunea asupra le

gii electorale.

6 (18) Adunarea Constituantă se închide. Cu acestă ocasiune, Pre

şedintele Constituantei adreseză Domnului următórele cuvinte:

Măria Ta ! Adunarea Constituantă terminând lucrările

sale, noi venim astăqi să exprimăm respectuos Alesului

naţiunii sentimentele de devotament inalterabil şi de pro

fundă recunoscinţă, de cari suntem însuflați.

Am trecut, Principe, prin periodul cel mai greu al re

generațiunii nőstre politice.

Primind cu o mână curagiósă depositul sacru ce naţiunea

V'a încredinţat,în mijlocul celor mai grave împrejurări şi

în presenţa unei situaţiuni ameninţătre, Măria Ta ai sciut

să dovedesci lumii ce pot virtuţile transmise din tată în

fiú şi cari a ilustrat familia V6stră Augustă.

Mulţumită atitudinii V6stre energice, chiar de la înce

putul administrațiunii Sale, şi măsurilor de ordine şi de

conciliare luate de Guvernul Măriei V6stre, Adunarea Con

stituantă a putut urmà lucrările sale în mijlocul liniştii şi

al libertăţii.

Constituţiunea, votată de către representanţii naţiunii

eşiţi din votul universal,s'a sancţionat de către Principele

cel mai liberal; ea garantéză chiar de pe acum poporului
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român liber desvoltarea tuturor aspirărilor pe calea or

dinii şi a progresului.

Suntem fericiţi, Principe, de aVé puté exprimă la acestă

ocasiune tötă recunoscinţa nőstră pentru marile principii

cuprinse în Mesagiul ce Măria V6stră aţi cetit în mijlocul

unanimelor néstre aclamaţiuni. Adînc pătruns de interesul

naţionalităţii române, Măria V6stră aţi sciut, depărtând

prin declaraţiunile Sale ori-ce temere, să asiguraţi respectul

datorit drepturilor nstre.

Noi vom puté dar declarà, cu glas mare şi cu tîtă în

crederea, că România este mîndră de Alesul ei.

Intorcându-ne la vetrele néstre, noi vom urmà în linişte

lucrările néstre sub scutul legilor şi ne vom pregăti a me

rità cu demnitate marele viitor ce Vă este reservat.

Dumnedeú să protégă România şi pe prea iubitul ei Su

veran Carol I !!!

Alteţa Sa Serenisimă Domnul respunde:

Domnilor. Deputaţi,

Sunt frte simţitor védéndu-Vé astădi încă odată adu

naţi împrejurul Me şi profit cu plăcere de acéstă oca

siune, spre aVé exprimă mulţumirile Mele cele mai sincere

pentru concursul ce Mi-aţi dat într-o epocă atât de grea.

Ved pe acestă Adunare plecând cu o vie părere de

rëü; însă fiţi convinşi, Domnilor Deputaţi, că voi păstrà

pentru ea o preţi să aducere aminte, căci ea este Adu

narea care a creat cea întâi basă a unui mare viitor. Nu

voiü uità nici odată întâia Mea intrare în mijlocul acestei

Adunări.Atunci Vé diceam în discursul Mei: Incredeți-Vé

în Mine, precum Ei Měîncred în Domniile-Vóstre. Mi-aţi

dat dovedi de devotamentul şi patriotismul Domniei-Vóstre.

Fiţi încredinţaţi că, uniţi fiind cu toţii, patria va propăşi şi

vomînvinge tóte greutăţile ce se presintă dinaintea nőstră.

Adunarea Deputaţilor se disolvă prin următorul Mesagiü

Domnesc :

1866

Iulie 6 (18)



1(06

1866

Iulie 6 (18)

15 (27)

19 (31)

22 (3)

24 (5)

28 (9)

Aug. 6 (18)

- 10 (22)

Domnilor. Deputaţi,

Prin Constituţiunea prelucrată de D-Vóstre aţi deschis

pentru România o eră nouă.

Astăqi când, după o sesiune atât de laborisă, aţi făcut

lucrări, cari vor avé un loc însemnat în istorie, astăqi

când misiunea, pentru care ţéra V'a trimis, este săvîrşită,

Vă mulţumesc pentru tétă silinţa ce aţi pus la îndeplinirea

unei opere aşà de mari şi pentru concursul ce aţi datGu

vernului la regularea cestiunilor finanţiare, atât de grele

şi de importante în momentul de faţă.

In virtutea dar a articolului 95 din Constituţiune, Adu

narea este şi rămâne disolvată.

Noua Representațiune naţională se va convocă în ter

minii prescrişi de lege.

Dumnedeü, care protege patria nőstră, să ne lumineze

şi să ne conducă pe toţi într'un singur gând spre binele

ţării.
(AR()IL.

Dat în Bucuresci, la 6 Iulie, anul 1866.

Ministrul de Interne şi Preşedintele Consiliului Ministrilor: L.

Catargiu; Ministrul de Externe: P. Mavr ogh e ni;Ministrul

Finanţelor: I. Brătianu; Ministrul Cultelor: C. A. Rosetti;

Ministrul Justiţiei: I. Cantacuzi n o; Ministrul Lucrărilor pu

blice: D. Sturdza; Ministrul de Resbel: General I. G. Ghi ca.

Al doilea Ministeriu al Domnului Carol I se forméză în ur

mătorul mod :

Ion Ghica, Preşedinte şi Interne; Petre Mavrogheni,

Finanţe; Ioan Cantacuzi no, Justiţie; Gheorghe Ştir

b ei, Externe; Generalul Ioan Ghica, Răsboiu; Dimitrie

A. Sturdza, Lucrări publice, ad-interim Culte şi Instrucţiune

publică.

D-l Ioan Strat e numit Ministru al Cultelor şi al Instruc

țiunii publice.

Convocarea Societăţii literare române se amână la anul 1867.

Principele Anton de Hohenzollern móre la Könighof,în

Bohemia, în urma rănilor primite în bătălia de la Königgrätz.

Se promulgă legea electorală.

Colonelul H a r a l a mb e numit Ministru de Răsboiu.

Consilierii Baron de Werner şi Baron de Meye nfi sch

se întorc la Düsseldorf.
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AlteţaSaSerenisimăDomnul Carol adreséză d-lui Ministru Se

cretar deStat la Departamentul Finanţelor următérea scrisére:

Domnule Ministru,

Avènd în vedere situaţiunea gravă a finanţelor, în care

ne aflăm momentan, şi considerând réua recoltă de care

cste ameninţată ţéra, şi mai cu semă partea de dincolo

de Milcov, renunţ din noi la suma de 12.000 galbeni

din lista civilă, cari vor rămâne în disposiţiunea Statului.

Fac cu plăcere acest mic sacrificii, sperând că prin

acéstă măsură voi pute uşurà őre-cum marea miserie.

Sunt convins că toţi acei, cărora le értă mijlócele de a

veni în acest moment critic în ajutorul Statului,vor face

cu plăcere un sacrificii spre a îndulci suferinţele.

Dumnedeü trimite 6menilor cercări, spre a le procurà

ocasiunea de a face dovadă de puterea lor morală şi de

generositatea lor, şi dacă toţi în unanimitate, fie-care în

proporţia mijlócelor sale,vor veni în ajutorul suferinţelor,

atunci fără îndoialăvom birui cu înlesnire anevoinţele şi

vom puté trece prin aceste momente grele de nenorocire.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei Mele con

sideraţiuni de bună-voinţă.
Al Domniei-Vóstre

(CAROL I.

Se încheie la Praga tractatul depace între Austria şi Prusia.

AlteţaSaSerenisimăDomnul intră în Iaşi, a douacapitală aţării.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză cetăţenilor ieşeni următérele

cuvinte:

IDomnilor,

De la sosirea Mea în România, aveam cea mai vie

dorinţă de a veni la Iaşi, de a visità acéstă frumésă parte

a nouei Mele patrii.

Evenimentele politice cari sau succedat şi grelele preo

cupaţiuni ale afacerilor generale ale ţării. M'aú împedecat

Aug. 10 (22)

11 (23)

17 (29)

18 (30)
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Aug. 18 (30)
până acum de a veni în mijlocul D-Vóstre. Astădi acéstă

dorinţă a inimii Mele sa îndeplinit. Mi-aţi făcut o recepţiune

de care Vé voiü păstrà cea mai plăcută aducere aminte.

Vă mulţumesc, Domnilor, cu sinceritate.

Am vëdut şi am trecut în aceste din urmă dile una

din părţile cele mai frumése ale ţării Mele, care a fost

încercată de doi ani de atâtea nenorociri, pe cari nu este

dat puterii omenesci de a le înlăturà; ea nu pte decât

numai a le alină. Să implorăm de la Dumnedeü mila Sa,

pentru-ca să se îndure de a ocroti patria nőstră şi po

porul nostru în aceste grele momente, şi tot el să de

părteze nenorocirile epidemiei care o bântuie încă, precum

şi ameninţările unei recolte neîndestulătóre.

Guvernul Me va face tot ce este prin putinţă pentru

a uşurà aceste suferinţe,însă pentru acesta concursul tu

turor cetăţenilor este indispensabil.

Cu plăcere am védut că caritatea obştéscă a uşurat

multe din aceste calamităţi.

Cestiunea finanţiară este aceea care absérbe în acest

moment töte preocupaţiunile Guvernului Me.

Situaţiunea care Vé este cunoscută se află mai în

greuiată prin fómetea ce ne ameninţă. Guvernul Me

sa grăbit mai înainte de töte de a uşurà sarcinele te

saurului prin economie; reducerile însemnate, cari sa

făcut asupra cheltuelilor acestor cinci luni din urmă,

sunt cea mai vie dovadă, precum şi nestrămutata ho

tărîre de a aşeză echilibrul în finanţele nőstre şi de a

înlăturà prin tóte mijlócele noué imposite contribuabililor.

Prin economie şi bună chibzuire sper că finanţele

nóstre vor fi peste puţin regulate.

Organisaţiunea justiţiei şi a administraţiunii este, o

sciü, imperios reclamată; voiü avé asupra ei o mare
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îngrijire; voi căută a ajunge asemenea la descentrali

saţiunea şi la desvoltarea graduală a instrucţiunii publice

şi a căilor de comunicaţiune.

In ceea ce privesce oraşul Iaşi, care a fost unul din

centrele principale ale marilor şi fruméselor idei naţionale

şi care a sacrificat tot pentru a da naţiunii române cea

mai mare putere, Unirea, Eü îl consider ca a doua ca

pitală a României şi sunt decis de a residà în el regu

lat, dacă voi puté, o parte a anului, îndată ce cestiu

nile generale de organisaţiune interióră Mi-ar permite. Stră

mutarea şclei militare aici, deşi de un folos secundar,

este totuşi o dovadă despre sincera îngrijire a Guver

nului Me, şi dacă permutarea Curţii de Casaţiune na

putut încă să se îndeplinéscă, sper totuşi că viitórea Re

presentațiune naţională va ţiné sémă de dorinţele D-Vó

Str.G.

Providenţa, care pururea a ocrotit scumpa nőstră pa

trie, ne va ocroti cu atât mai mult astădi. Să avem cre

dinţă în ea, să ne întărim prin concordie, şi România va

eşi biruitóre din acestă din urmă încercare.

Sosind în noua Mea patrie, am declarat că voi îm

părţi cu D-Vóstre atât sârta cea bună cât şi cea rea;

astădi este rîndul Meü de a o dovedi. Puneţi tótă con

fienţa Vóstrăîn Dumnedeü şi încredeți-Vă în Mine la ori-ce

împrejurare.

In fine, pe lângă norocirea ce simţ de a Mě aflà în

mijlocul D-Vóstre, este şi aceea de a Vé cunósce mai

de aprópe. Fiți, Vé rog, interpretul sentimentelor şi al

dorinţelor Mele pentru înflorirea care Mě mişcă în par

ticular pentru oraşul Iaşi, care M'a primit cu atâta căl

dură.

1866

Aug. 18 (30)
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Aug. 21 (2)

23 (4)

Alteţa Sa Serenisimă ridică la banchetul din sala teatrului

din Iaşi următorul toast :

Domnilor,

Este pentru Mine o serbare de aVé vedé pe toţi adu

naţi astădi în jurul Me. Intrarea şi şederea Mea în Iaşi

va luà loc între cele mai plăcute aduceri aminte.

Cu cea mai vie părere de ré Mě voiü depărtà de

D-Vóstre şi de acest oraş, care Mi-a arătat într-un chip

atât de strălucit afecţiunea şi devotamentul său. Fiţi

convinşi, Domnilor, că voi purtâ în tot-deauna cel mai

mare interes pentru Iaşi, care a arătat atâta abnega

țiune. Făcând dar urările cele mai sincere pentru pros

peritatea a adoua capitală a României şi a doua reşe

dinţă a Nóstră, închin acest pahar în sănătatea locuito

rilor din Iaşi.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Ieşenilor următrea proclama

țiune :

Cetăţeni. Ieşenii !!!

Adînc pătruns de primirea Vóstră entusiastă, Eü vin

a Vë reînnoi încredinţarea că simțemintele V6stre cele

afectuése aú străbătut puternic în inima Mea şi nu se

vor şterge nici odată din amintirea Mea.

Realisarea promisiunilor ce Eü V'am făcut va fi una

din cele mai stăruitére ale Mele preocupaţiuni.

Să sperăm că la viitérea Mea călătorie, când El voi

puté şedé mai îndelung timp între Voi, parte mare din

suferinţele V6stre vor fi uşurate şi că cu ajutorul Celui

A-Tot-Putinte şi prin stăruinţe comune, noi vom puté

face a reînviă în curînd antica prosperitate a patriei n

stre. Descentralisarea administrativă va satisface a doua

a Mea capitală şi contopirea intereselor materiale va ci
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mentà marele act al Unirii politice cu generóseleV6stre Aug. 23 (4)

dorinţe.

ADat în a doua a Mea reşedinţă, /aşi, în 23 August 1866.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă pornesce din Iaşi şi adreséză Prima- 24(5)

rului următrea scrisre :

Domnule Primar,

Fiind-că nu putui avé mulţumirea de a ajutà pe toţi

cei nevoiaşi, cari a venit la Mine cerênd milă, Vă

depun pe lângă acesta suma de 300 galbeni, pe care

veţi bine-voi a o împărţi la cei mai sărmani dintre Ieşeni.

Credeţi, Domnule Primar, în simțemintele Mele bine

voitóre.

Aaşi, 2 y August 1866.
Al Vostru

CAROL.

Se înmormîntéză An asta si e Pa nu. 25 (6)

Alteţa Sa Serenisimă adreséză mamei d-lui An a sta si e Pa nu sept. 5 (17)

următórea scrisre:

IDón mă,

Mórtea Domnului Panu na fost numai pentru Dom

nia-Ta o perdere amară, ea este un doli pentru ţéra

întrégă. Victimă a generósei sale ardori şi a devotamen

tului să fără margini pentru causa naţională, fiul D-Tale

bine-meritase de a vede ordinea şi pacea stabilindu-se în

România într-un mod durabil. Dacă nu i-a fost dat a

asistà la întréga deplinire a operei la care se consacrase,

dacă o mérte nefericită la răpit departe de pămîntul

natal, va fi cel puţin o consolaţiune pentru ai săi, de a

culege omagiele ce se aduc memoriei Domnului Panu

şi unanima mărturire a stimei publice. Poţi fi mîndră,
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Sept. 5 (17)

-

()t.

10(22)

21 (3)

5 (17)

9 (21)

Dómnă, că ai avut un asemenea fil, care a arătat un

aşà de nobil caracter, o aşâ de completă neinteresare

şi al cărui nume este demn de a figurà pe cele mai fru

móse pagine ale istoriei nőstre.

Tiú a Mě asocià cu simțemîntul general şi voi a Te

asigură, Dómnă, că dacă Domnul Panu nu mai este, fa

milia sa pte de acum înainte comptà pe interesul Me.

Va fi totdeauna pentru Mine o vie satisfacere de a-Mi

aduce aminte de virtuţile fiului D-Tale şi voi fi fericit

de a da familiei sale dovedi de stima şi simpatia Mea.

ALa Palatul Cotroceni, 5 Septembre vS66.

CAROL.

Se ivesc mişcări revoluţionare în Creta.

Serbia cere ca Turcia să evacueze tóte fortăreţele sârbesci.

Se fac alegerile pentru primele Adunări constituţionale.

Turcia şi Puterile garante, recunoscând faptul îndeplinit al

alegerii Domnului, Carol I plécă la Constantinopole spre a

face visita Sa oficială Sultanului.

Alteţa Sa Serenisimă, plecând la Constantinopole, adreséză

poporului român următórea proclamaţiune:

Români,

Patriotismul, ce aţi arătat în tóte epocele cele mari

ale istoriei Vóstre, V'a păstrat neatinsă sacra moştenire

a străbunilor Voştri, Patria română. Şi de astă dată tot

acest patriotism V'a dat cunoscinţa despre adevăratele

Vóstre interese şi V'a făcut să voiți și să aclamaţi în una

nimitate ereditatea Principilor Voştri şi forma Guvernului

constituţional. Printr'acésta aţi împăcat libertatea cu sta

bilitatea şi aţi asigurat ast-fel desvoltarea repede şi ne

curmată a tuturor puterilor vitale ale ţării. Români, astădi

dorinţele V6stre sa împlinit. Alesul Vostru a fost însciinţat

oficial că Sublima Pörta îl recunósce şi, fără îndoială,

cele-lalte Puteri vor recunsce la rîndul lor opera răb
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dării şi a moderării Nóstre. Constatăm cu fericire că

Sublima Pörtă, recunoscând sinceritatea intenţiunilor şi

înţelepciunea faptelor Vóstre,privesce puterea V6stră na

ţională şi legămintele ce ne alătură de dînsa ca o garan

ție puternică de ordine şi de stabilitate.

Mergênd la Constantinopole, dorinţa Mea este de a

da prin vi graiü Maiestăţii Sale Sultanului asigurarea pro

fundului Nostru respect pentru tractatele cari reguléză

relaţiunile ţării Nóstre cu Turcia şi a primi de la Ma

iestatea Sa o nouă dovadă de Inalta Sa solicitudinepen

tru drepturile şi prosperitatea României. Plec cu încredere

în viitor, căci sciü că urările Vóstre Mě vor însoţi pre

tutindeni. Din parte-Mi, Vë las cugetarea Mea, inima Mea.

M'aţi aclamat Suveranul Vostru şi, vocea poporului fiind

vocea lui Dumnedeü, am încredere că A-Tot-Putintele

Mě va susţinéîn silinţele ce nu voi încetà de a puneîm

preună cu Voi pentru progresul şi mărirea patriei nőstre.

Aucuresci, 9 Octombre anul 1866. CAROL.

Inainte de plecarea Alteţei Sale Serenisime la Constantino

pole,Corpul diplomatic presentă Alteţei SaleSerenisime omagiul

sëú. Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor,

Sunt fórte mişcat de mărturisirea simpatiilor ce-Mi ară

tați, venind a-Mi oferi felicitările D-Vóstre mai înaintea

plecării Mele la Constantinopole. Tot-deauna am apreciat

cu tărie viul şi simpaticul interes ce Guvernele străine ai

avut neîntrerupt pentru România şi sper că, cu ajutorul

lui Dumnedeú şi sprijinul Puterilor garante,vom puté în

curînd da o desvoltare salutară şi de progres tuturor in

tereselor acestei ţări şi a-i garantà viitorul să prin prin

cipiile de ordine şi de stabilitate ce ne silim a inaugurà.

Trei-jeci de ani de Domnie. 8

1866

Oct. 9 (21)
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Oct. 12 (24)

21 (2)

22 (3)

23 (4)

Alteţa Sa Serenisimă sosesce în Constantinopole.

Alteţa Sa Serenisimă se reîntórce în Bucuresci.

Cu ocasiunea felicitărilor pentru întórcerea din Constan

tinopole, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

I. P. S. Sale Metropolitului Primat:

Mulţumesc clerului pentru bine-cuvîntările sale. In că

lëtoria Mea la Constantinopole am mers în biserica mumă,

ca să rog pe Dumnedeú de a-Mi da puterea ca să con

tinuü misiunea ce Providenţa Mi-a impus.

Primarului din Bucuresci :

Vă mulţumesc, Domnilor, pentru căldurósa primire

ce-Mi faceţi şi fiţi încredinţaţi că, dacă am lipsit pu

ţine dile, inima şi gândul Meii a fost necontenit între Voi.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Preşedintelui Consiliului de

Ministri, după întórcerea Sa de la Constantinopole,următârea

scrisóre :

Domnule President,

După votul Constituţiunii, Adunările a terminat opera

lor de reorganisare printr-o lege electorală, care dă na

ţiunii mijlócele de a-şi rosti dorinţele şi trebuinţele sale.

Consider ca o datorie de a veghià cu stăruinţă, ca legea

electorală să fie esecutată cu cea mai mare sinceritate,

fără o umbră măcar de influenţă administrativă. Tóte

opiniunile trebue să se manifesteze cu francheţă şi leali

tate, cum se cuvine unor 6meni liberi, pentru-ca actele

Guvernului Me să fie judecate de către Adunări prin

adevăraţii representanţi ai ţării. Sciü, Domnule President,

că aveţi aceleaşi principii ca şi Mine;însă cred că este

bine, că este indispensabil ca naţiunea să cunscă întra

céstă privire simțemintele Mele cele mai intime şi să fie

încredinţată că ascult, că privesc şi priveghez.
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Poporul român trebue tot-deauna să-şi aducă aminte

că el este liber şi prin urmare responsabil de actele şi

destinele sale. Guvernul Me va aplicà legea în tótă ri

górea ei în contra funcţionarilor, cari s'ar încercă a se

amestecâ în operaţiuni electorale şi a apăsà consciinţa

cetăţenilor.

Convins, Domnule President, căîmpărtăşiţi aceste dispo

siţiuni cu toţi membrii Ministeriului şi că doriţi cu ardóre

progresul libertăţii şi al moralităţii publice, ca o condi

țiune indispensabilă a desvoltării naţiunilor, nu-Mi rëmâne

decât aVë asigură de simțemintele Mele de înaltă con

sideraţiune.

CAROL.

Prima legislatură constituţională se deschide prin urmă

torul Mesagiü Domnesc:

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Sunt fericit a Mě aflà în mijlocul Representațiunii na

ționale.

Poporul român ne-a încredinţat regenerarea lui; de la

împlinirea misiunii néstre cu credinţă şi cu devotament

depinde sîrta patriei. Guvern şi Corpuri legiuitre,să ne

ridicăm la înălţimea datoriei néstre şi să ne facem demni

de măréţa menire ce Providenţa ne păstréză.

Astăqi Statul român, constituit pe base stabile, pte

privi cu încredere viitorul să asigurat în contra fluctua

ţiunilor politice din afară. Români! Fiţi mîndri şi geloşi

de acest viitor, care de acum înainte este în mânile V6stre.

Incredinţat simțemintelor, cugetărilor şi faptelor V6stre

patriotice, el pte deveni atât de mare şi de strălucit,pe

cât vom voi şi vom sci cu toţii să-l facem. In cât Měpri

vesce, credincios tradiţiunilor strămoşilor Mei, Îmi voiü

pune téte puterile pentru a-Mi împlini cu demnitate misi

unea. Nimic nu Mě va puté abate din acestă cale şi păs

trez credinţa neclintită, că Dumnedeú Îmi va ajutà şi va

, 1866

Oct. 23 (4)

Nov. 15' (27)
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Nov.15 (27) încoronă cu succes silinţele Mele. Nici odată mâna Provi

denţei nu s'a arătat mai vederat în destinele omenesci, ca

în tot cursul grelelor împrejurări prin cari am trecut în

timp de nouă luni.

Constituţiunea ce avem este lucrarea a înseşi naţiunii.

Ea trebuie menţinută sacră şi neviolabilă.

Recunscerea Mea şi a Dinastiei Mele de Inalta P6rtă

şi de Puterile garante s'a suit la mărimea unui eveniment

politic şi a fost considerată de către tte Cabinetele euro

pene ca o garanţie de pace şi de siguranţă pentru viitor.

Mulţumită inteligentei prudenţe şi energicei stăruinţe,

ce poporul român a desvoltat de la 11 Februarie şi până

astăqi, noua stare politică a României sa recunoscut,fără

a se jigni câtuşi de puţin vre-unul din drepturile ţării. A

fost îndestul să preschimb procedări de politeţă cu Inalta

Pórtă şi să declar Maiestăţii Sale Sultanului că dorinţa

Mea fermă e de a se respectă suzeranitatea sa pe basa

vechilor néstre tractate cu Imperiul otoman. Românii, cari

aú simţirea adevăratului patriotism şi cari doresc ca na

țiunea lor jună şi vigurésă să se ridice la rangul ce i se

cuvine între cele-lalte naţiuni, au salutat cu bucurie călă

toria Mea la Constantinopole, în care ei au véqut confir

marea dorinţelor şi speranţelor lor.

Fericita soluţiune ce a dobândit dificultăţile exterióre

a asigurat într-un mod definitiv deplina nőstră autonomie

şi drepturile néstre. Amiciţia şi concursul Inaltei Porţi şi

ale Puterilor garante ne asigură pacea şi deplina libertate,

necesare pentru a ne ocupà de organisaţiunea interióră a

ţării néstre. Vă pot încredinţă de simțemintele de simpa

tie şi de interes ale Inaltelor Puteri pentru Români. Mai

mult decât ori-când ne putem rezemà,în ocasiunile dificile

ce vom mai avé a străbate, pe sprijinul lor, care nu ne va

lipsi, pe cât timp ne vom ţiné cu înţelepciune în cercul

drepturilor şi al aspiraţiunilor nstre celor legitime.

Temeliile sunt aşezate cu tărie, ne rămâne acum să ri

dicăm edificiul ce am început cu atâta vigóre şi succes.

La lucru, Români! La lucru cu probitate şi cu zel ! Uitaţi

acele lupte şi rivalităţi, cari, pentru satisfacerea interese

lor personale, pot compromite securitatea ţării întregi.

Adunaţi-Vă cu încredere împrejurul Meli şi nu aveţi altă
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cugetare decât aceea de a stîrpii prejudiciile şi relele obi

ceiuri. Veniţi să punem în aplicare principiile salutare de

probitate, de moralitate, de muncă şi de economie, cari duc

naţiunile la civilisaţiune, la bogăţie şi la tărie.

Guvernul Meü, în credinţa sa că condiţiunea princi

pală de stabilitate şi de progres este respectul Constitu

ţiunii şi stricta esecutare a legilor, cere concursul activ

al tuturor cetăţenilor, pentru a stîrpi viciurile, atât de

adînc înrădăcinate în administraţiune şi în justiţie. Nu

mai cu acest preţ vom puté ridicà prestigiul autorităţii,

vom introduce sincera şi leala respectare a instituţiunilor,

a libertăţii bine înţelese, a legalităţii şi a drepturilor tu

turor.

Seceta, care a bântuit ţéra şi a ameninţat-o de fmete,

şi epidemia cholerei, două biciuri grozave, au venit să lo

véscă ţéra nőstră şi a adus în sînul familiilor desolaţiu

nea, descuragiarea şi îngrijirea. Recomand la solicitudinea

Domniilor-V6stre măsurile ce s'ar puté luà pentru a preveni

pe viitor asemenea calamităţi. Sperăm în generositatea

publică, care în anul trecut a dat cele mai necontestabile

dovedi de caritate creştină. -

Principiul de căpetenie, care ridică un Stat ca şi pe un

individ, este paza îndatoririlor contractate. Guvernul Me

s'a aflat din cea dintâiü qi în faţă cu contracte încheiate

de Guvernul trecut, contracte împovărătére. El şi-a dat tâtă

silinţa, pentru a Vă propune modificaţiuni, cari să le facă

mai puţin oneróse pentru Stat. Naţiunile trebuie să res

pecteze, pe cât se pte, contractele lor, căci numai ast-fel

ele îşi pot întemeiă creditul şi trage spre dînsele capitalu

rile, necesitate vitală pentru desvoltarea bogăţiei naţionale.

Cu o crisă finanţiară ca aceea prin care am trecut şi

care s'a mărit şi mai mult prin réua recoltă din cei din

urmă doi ani, cu o datorie flotantă grozavă, cu un budget

ce nu erà cu putinţă a se echilibră, discreditul ajunsese

la culme. Bonurile de tesaur venite la scadenţă şi man

datele se scontală cu o perdere de 30 la sută; nu puteam

face faţă nici măcar la cele mai indispensabile necesităţi

de hrană a soldaţilor şi de salariu al impiegaţilor. Aceste

împrejurări a impus Guvernului Meu imperiósa necesi

tate de a avé recurs la un împrumut cu condiţiuni grele,

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27)

Dec. 15 (27)

dar indispensabile, al cărui resultat a fost de a ridicà cre

ditul public şi de a pune în circulaţiune numerariul ne

cesar transacţiunilor agricole şi comerciale.

In tóte ramurele administrațiunii,Ministrii Mei aúîncercat

a aduce, prin reducţiuni însemnate, economii, cari să facă

cât mai puţin simţitóre lipsa de mijlóce, şi budgetul anului

viitor va fi echilibrat, fără de a împedecà serviciul admi

nistrațiunii.

S'a făcut României la Esposiția universală o posiţiune

avantagisă în tte privirile. Acestă participaţiune, fiind

de natură a face cunoscute productele ţării, va asigură tîr

guri nouă industriei néstre agricole.Cu ttă strîmtorirea fi

nanţiară şi cheltuielile ce trage după sine acestă participa

ţiune, am crequt că trebuie să ne impunem acest sacrificiu

şi să facem tot ce va fi cu putinţă, ca să figurăm cu dem

nitate la acestă luptă a muncii şi a civilisaţiunii.

Să nu ne facem ilusiuni. Avem să lucrăm frte mult, ca

să ajungem a pune lucrările pe adevărata cale de progres.

Am ferma credinţă, că uitând cu desăvîrşire animosităţile

şi patimele personale, deliberaţiunile Domniilor-V6stre se

vor apără de discuţiuni infructuse şi vorfi bogate în re

sultate folositóre patriei néstre. Cât pentru Mine,Mă veţi

găsi tot-deauna nestrămutat pe calea datoriei. Voiü îm

plini cu mîndrie misiunea ce Mi s'a încredinţat,pentru a

ajunge la mărirea şi desvoltatea patriei Mele. Voi lovi

cu justiţie, însă fără cruţare, răul,pretutindeni, şi veţi găsi

în Guvernul Mel un concurs asigurat în decisiunile ce veţi

luà pentru binele adevărat al ţării. Lăsând de oparte ori-ce

ambiţiune, să nu avem altă voinţă decât pe aceea de a lu

crà neîntrerupt la progresul şi la desvoltarea României.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitére pentru anul

1866 spre 1867 este deschisă.

CAROL.

Ion Ghica, I.Cantacuzino, N. Har a l a mb, P.Mavro

gheni, D. Sturdza, I. Strat.

Camera Deputaţilor réspunde la Mesagiul Tronului prin ur

mătóreaAdresă :

Măria Ta! Marea dorinţă naţională a Unirii sub un Prin

cipe ereditar din o familie domnitre a Europei s'a îndepli
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nit.Suntem fericiţi, Prea Inălţate Dómne, a fi representanţii

naţiunii întregi pentru a felicità la acéstă ocasiune pe Măria

Ta, fundatorul stării politice care a dorit-o şi a aclamat-o

necontenit naţiunea română, prin téte Adunările ei legiui

tóre, şi care este menită a face în viitor din ţéra nőstră

un Stat cu stabilitate politică şi cu garanţii puternice de

ordine, de desvoltare şi de neatîrnare naţională. Suntem

cu atât mai fericiţi, Măria Ta, a Vă felicità, fiind-că Ro

mânii, cu stabilirea unei Dinastii, au văqut suindu-se pe

tronul lui Ştefan-cel-Mare şi al lui Michai-Vitézul pe ur

maşul unei ilustre familii, care prin eroii săi a fundat mă

rimea şi gloria patriei sale.

Constituţiunea nőstră, Măria Ta, fiind în adevăr opera

naţiunii însaşi, suntem toţi hotărîţi a o menţiné sacră şi

neviolabilă şi ne socotim datori a pune téte legile ţării în

armonie cu acestă Constituţiune.

Ţéra întrégă, Măria Ta, a văqut cu bucurie consacrarea

dată de Inalta Pörtă şi de Puterile garante aşezămîntului

nostru politic, şi acestă bucurie a fost cu atât mai vie, cu

atât mai generală, că s'a dobândit acestă consacrare fără

a se jigni câtuşi de puţin vre-unul din drepturile ţării.

Apelul făcut de Măria Ta, de a ne ţiné cu înţelepciune

în cercul drepturilor şi al aspiraţiunilor nstre cele legi

time, a aflat un răsunet cu atât mai adînc în inimile şi în

cugetările néstre, cu câtsuntem convinşi că numai în cercul

acelor drepturi consacrate prin Tractatul de Paris, care ne

garantéză neutralitatea teritoriului român,putem află sta

bilitatea şi neatîrnarea naţională, la care ţine mai presus

de tóte întréga Românie.

Cu toţii, Prea Inălţate Dómne, răspundem la apelul căl

duros ce ne faceţi, când ne qiceţi: «La lucru, Români!»

Vedem, Măria Ta, câte greutăţi apasă la noi producerea,

câte lipsuri de garanţii neapărate împedecă la noi lucrul,

acea singură sorginte a averii şi a bogăţiei naţionale. Ne

vom ocupà dar cu o mare seriositate a da astăqi muncei

şi producerii agricole, singura industrie a ţării néstre,ga

ranţiile neapărate. Ast-fel numai, Măria Ta, vom ajunge

la calea cea prosperă care ne-o arătaţi şi care duce naţiu

nile la civilisaţiune, la bogăţie şi la tărie.

Lipsa de control, Măria Ta, lipsa de răspundere seriósă

1866

Dec. 15 (27)
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Dec. 15 (27) a acelora cari sunt chemaţi a întrebuinţă banii publici, a

deschis porţile la abusuri într'un grad necunoscutîncă în

ţéra nőstră, într'un grad înspăimântător. Vom da tot con

cursul nostru Măriei Tale, pentru a supune la o adevărată

răspundere, la o dare de sémă seriósă, pe toţi aceia cari

aú în mânile lor o parte din puterea Statului, o parte din

banii publici.

Starea finanţiară a ţării atrage mai cu semă tótă a nőstră

luare aminte; ea cere o vindecare repede şi seriósă. Acea

vindecare o vom căuta-o în echilibrarea budgetului prin

economii, singurul mijloc de a nu secà isvórele producă

tóre ale ţării.

Suntem adînc convinşi, Prea Inălţate Dómne, că veţi

împlini cu mîndrie şi cu consciinţă misiunea ce V'a încre

dințat ţéra. Asemenea şi noi ne vom întruni în jurul Mă

riei Tale, pentru-ca să ptă ajunge patria nőstră la des

voltarea la care are drept.

Suntem asemenea încredinţaţi, Măria Ta, că abusurile

vor fi lovite cu justiţie ori-unde se vor aflà. Veţi află în

noi tot-deauna concursul cel mai sincer şi cel mai leal şi

vom fi fericiţi a dovedi Măriei Tale, că nimeni din noi

nu este însufleţit de altă ambiţiune decât de aceea de a

face binele ţérii.

Daţi-ne voe, Măria Ta, a Vă rosti din adîncul inimii

recunoscinţa că aţi primit a împărtăşi sîrta patriei néstre

şi a Vă arătă încă odată fericirea ce o simţim de a avé

pe tronul României un Principe înzestrat cu tte virtuţile

cari pot face fericirea unei naţiuni.

Să trăiesc Măria Ta !!!

Alteţa Sa Serenisimă adreséză deputațiunii Adunării Deputa

ţilor, care a presentat Adresa, următórele cuvinte:

Domnilor,

Vë mulţumesc din tótă inima pentru urările şi pentru

simțemintele sincere ce-Mi exprimaţi ca representanţi ai

naţiunii. Primesc cu fericire acestă Adresă, care-Mi este

o dovadă despre bunele disposiții de care este animat

Corpul legiuitor şi care-Mi afirmă că nu veţi întârdià a

realisà aceste cuvinte în fapte.



1866

Cât pentru Mine, Mé veţi găsi diua şi nóptea la lucru

şi voi jertfi totul pentru-ca să împlinesc cu mîndrie şi

consciinţă frumósa misiune ce ţéra Mi-a încredinţat şi să-i

asigur fericirea şi prosperitatea.

Senatul răspunde la Mesagiul Tronului prin următórea

Adresă:

Măria Ta, Senatul, la începutul primei sale legislaturi, se

simte fericit de a salută în perséna Inălţimii Vóstre pefun

datorul Dinastiei, care se inauguréză de-odată cu nouele

instituţiuni ce şi-a dat noua Românie.

Misiunea ce aţi primit cu atâta devotament şi energie,

de a lucră la regenerarea unui popor încercat de sufe

rinţe şi nenorociri în tot cursul vieţii sale politice, Vé dă,

Prea Inălţate Dómne, un titlu netăgăduit la iubirea şi în

crederea ţării.

Senatul primesce cu bucurie asigurarea ce-i daţi despre

bine-voitórea amiciţie şi simpatie a Inaltei Porţi şi a Pu

terilor garante pentru acéstă ţéră. Domnia Măriei V6stre

pune un capăt fluctuațiunilor politice şi, dând stabilitatea

necesară Guvernului,va permite puterilor Statului a pune

în aplicare principiile salutare de probitate, de moralitate,

de muncă şi de economie, cari conduc naţiunile la civili

saţiune, la bogăţie şi la tărie. -

Concursul activ al Senatului este asigurat, Prea Inălţate

Dómne, Guvernului Măriei Tale, spre a stîrpi viciurile

adînc înrădăcinate în administraţiune şi în justiţie. El va

vedé cu mulţumire tête măsurile ce Guvernul Măriei Tale

va luà într'acésta şi se va asocià cu fericire spre a le da

tótă eficacitatea ce le pte procurà sancţiunea legislativă.

Erà peste putinţă, Măria Ta, să nu resimţiţi suferinţele

cu cari a plăcut A-Tot-Puternicului a încercà şi în acest

an pe poporul român. Senatul nu va lipsi de a acordă

Guvernului Inălţimii Vóstre mijlcele nedispensabile spre

a-l uşură, pe cât se pte, şi speră că întrebuinţarea lor

înţeléptă va încuragià şi asistenţa publică.

Principiul salutar al respectului îndatoririlor contractate

de Stat este netăgăduit una din condiţiunile cari asigură

Dec. 15 (27)

18 (30)
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Dec. 18 (30) şi întemeiază creditul Guvernelor. In modificaţiunile dar

ce ni se vor propune de Guvernul Măriei Tale în privinţa

contractelor încheiate de Guvernul trecut, ne vom pune

tótă silinţa spre a împăcă acest principiu cu interesele

tesaurului public, pe cât se va puté.

Cunóscem că situaţiunea finanţiară este frte împovă

rată. Aplaudăm dar la tte măsurile ce ni se anunţă ca

menite a produce uşurarea tesaurului şi la tte econo

miile spre a stabili creditul public. Cu un sistem de eco

nomie în cheltueli potrivite cu resursele regulate ale te

saurului şi cu mijlcele contribuabililor,vom fi feriţi de a

alergà la împrumuturi cari angagiază viitorul şi compro

mit tot-deauna starea finanţiară a unei ţări.

Ca şi Măria Ta, nu ne facem ilusiuni asupra situaţiunii,

pentru-că ilusiunile nu sunt posibile după câte am suferit

în trecut. Ne vom pune însă la lucru cu tîtă seriositatea

şi avem speranţa că, cu un Principe de o familie ilustră,

cu tradiţiuni liberale,ţéra nőstră, începând o eră nouă,va

puté cicatrisà ranele ce i-au lăsat luptele şi nefericirile din

trecut.

Sub domnia Inălţimii Vóstre, bucurându-ne de pace şi

de linişte, vom puté prosperă şi dorinţele néstre se vor

găsi realisate.

Să trăiesci Măria Ta!

Alteţa Sa Serenisimă răspunde deputaţiunii Senatului, care a

presentat acestă Adresă, următérele:

Domnilor. Senatori,

Cu cea mai vie satisfacţiune primesc acestă Adresă,

care-Mi dovedesce zelul şi devotamentul ce aveţi pentru

interesele ţării. Vă mulţumesc asemenea cu sinceritate

pentru dorinţele şi sentimentele ce-Mi exprimaţi într-un

chip aşà de graţios. Concursul activ ce promiteţi Guver

nului Me în diferitele cestiuni ne va înlesni prea mult

marea operă ce avem de împlinit şi nu Mé îndoesc că

ast-fel vom învinge tóte dificultăţile. Am ferma convinc

țiune că lucrările Senatului vor produce cele mai bune
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resultate şi că în curînd vom vede renăscènd avuţia şi

prosperitatea în scumpa nőstră patrie. Am aflat cu mare

plăcere că aţi votat eri naturalisaţiunea tatălui Me. Vë

pot încredinţă că este mîndru de a face parte dintr'acéstă

frumósă şi vigurósă naţiune, pentru care are cele mai vii

simpatii. De acum înainte interesele ţării sunt strîns legate

cu interesele familiei Mele.

Cu ocasiunea presentării de către Senat a actului de mare

naturalisare a A.S. R. Principelui Carol de Hohenzollern,

Alteţa Sa Serenisimă rostesce următérele cuvinte:

Domnilor, Vă mulţumesc în numele părintelui Mei.

Domniile-Vóstre cunósceţi că El este legat către ţéră cu

cele mai vii simpatii. De acum înainte El,va fi mai intim

legat cu interesele României.

Dec. 18(30)

25 (6)
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Ian. 1 (13)

ANUL 1867

Se presintă Alteţei Sale Serenisime felicitările de anul nou

la Palat. Alteţa Sa Serenisimă mulţumesce pentru felicitări prin

următórele cuvinte adresate :

Consiliului de Ministri

Domnilor,Vé mulţumesc pentru felicitările ce-Mli faceţi.

Am pentru D-Vóstre dorinţele cele mai sincere şi sunt fe

ricit de a Vé exprimă simțemintele Mele de recunoscinţă.

Anul care a trecut Mi-aţi uşurat sarcina prin concursul

şi consiliile D-Vóstre; sper că vom lucră împreună încă

mult timp pentru prosperitatea ţării.

I. P. S. Sale Metropolitului Primat:

Mulţumesc clerului pentru urările ce-Mi aduce prin or

ganul Eminenţiei V6stre. Din parte-Mi,Vă rog să fiţi încre

dinţat că fac urările cele mai sincere pentru ridicarea bi

sericii române şipentru prosperitatea clerului ei, în care văd

garanţia cea mai preţisă pentru moralitatea poporului.

Adunării Deputaţilor:

Domnilor,

Primesc cu atât mai multă bucurie urările ce-Mi ex

primaţi intr-un mod aşà de graţios şi le consider ca ură

rile ţării întregi căreia sunteţi representanţi. Sunt ferice a

Vë încredinţă încă odată despre devotamentul Mei fără
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margine la tóte interesele române. Anul 1867începe sub

auspicii favorabile. Ordinea începe a se stabili în admi

nistraţie şi zelul ce aduceţi la lucrările D-Vóstre, precum

şi înţeleptele măsuri ce veţi sci a luâ, vor isbuti, am

speranţa, a face să se uite suferinţele trecute.

Am statornică încredere că Cerul va bine-cuvîntà os

tenelele D-Vóstre şi că va apără anul acesta de lipsa gro

zavă, care a lovit atât de dureros patria nőstră.

Rectorului Universităţii din Bucuresci:

Mulţumesc corpului învăţător pentru felicitările ce-Mi

aduce şi profit cu plăcere de acéstă ocasie, ca să măr

turisesc tot interesul ce port lucrărilor sale. Da cea mai

mare importanţă instrucţiunii publice şi sper că profesorii

vor pune tóte stăruinţele lor pentru desvoltarea spiritului

şi formarea moravurilor tinerimii nőstre pe calea urmată

în tóte ţările civilisate.

Ofiţerilor armatei:

Camaraqi,

Sunt ferice a Vé vedé adunaţi împrejurul Me la in

ceputul acestui an. NuVă puteţi îndoi de ardórea şi sin

ceritatea urărilor ce fac pentruVoi, căci hrănescîn fundul

inimii Mele aceleaşi simțeminte pentru armata Mea, ca şi

pentru poporul Mel întreg, din care ea este eşită. Astădi

o eră nouă se deschide înaintea nőstră. Să nu ne mai

gândim la timpii cari sunt departe de noi. In anul care

sa sfîrşit, am avut a luptà contra multor dificultăţi; eco

nomiile ce a trebuit să facem în töte ramurele adminis

traţiei, reducţiile cari a fost o consecuenţă, a desorga

nisat în parte unele corpuri ale armatei, şi în timpul ace

sta a trebuit săjudec serviciul cu mare indulgenţă. Acum

1867
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vom pune tóte silinţele nóstre pentru a operà fără întăr

diere tóte ameliorațiunile recunoscute de trebuinţă. Sper

că budgetul acestui an ne va pune în stare a introduce

inovaţii folositóre. Marele resbel din urmă a dovedit cât

este de mare importanţa la tot ce privesce organisaţia

serviciului, armamentul şi îmbrăcămintea soldatului şi mai

ales instrucţiunea şi disciplina şefilor. Nu trebue să fim

cei din urmă a profità, după puterile néstre, de experi

enţele dobândite şi sunt încredinţat că veţi primi cu bu

curie tóte disposiţiunile cari pot spori resursele militare

ale ţării.

Cât pentru Mine, o sciţi, sunt soldat cu inima şi cu

sufletul. Am petrecut viéţa în lagăr şi am învăţat a cu

nósce şi a respectă ordinea, regularitatea şi spiritul de

corp. Sciü, camaradi, că pot comptà pe Voi şi veţi avé

tot-deauna în Mine un judecător imparţial şi un şef de

votat. Să ne facem fie-care datoria; sarcina nőstră va de

veni uş6ră. Este frumos a se consacră pentru a apără

onórea patriei.

Corpului Consular:

Domnilor Consuli,

Vă mulţumesc pentru urările ce-Mi faceţi. Sunt fericit

de bunele relaţii ce Guvernul Me întreţine cu cele-lalte

ţări şi Mé voiü sili din tóte puterile a mai strînge încă

legămintele de amicie ce există între România şi Puterile

străine.

D-l Comite Te c chio de Bayo, Agent politic şi Consul ge

neral al M. S. Regelui Italiei, condus la Palat în trăsură dom

néscă şi escortat de un escadron de cavalerie, presintă Măriei

Sale Domnitorului scrisorile sale de acreditare.
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D-l Comite rostesce următórele cuvinte:

MăriaTa,am onérea a depuneîn mânile Alteţei V6stre căr

ţile prin cari Guvernul Regelui,Augustul meu. Suveran, mă

acredită pe lângă Alteţa V6străîn calitate de Agent şi Con

sul general.Sunt convins de a fi interpretul Maiestăţii Sale,

reînnoindu-Vă expresiunea amiciţiei sincere cepăstrézăpen

tru Alteţa V6stră şi a interesului ce prtă ţării întregi.

Măria Sa Domnul răspunde:

Domnule Agent şi Consulgeneral,primesc de la Domnia

Vóstră cu ovie satisfacţiune noua încredinţare despre sim

țemintele bine-voitóre ale M. S. Regelui Italiei, simţe

minte cari-Mi sunt atât de preţise. Presenţa D-Tale la

Bucuresci va strînge şi mai mult legăturile, cari ne unesc

cu marea naţiune italiană.

Comitele Tecchio adaoge cuvintele următóre:

Pentru ceea ce mă privesce, Prea Inălţate Dómne, voi

fi cu deosebire fericit de a contribui a strînge şi mai tare

legăturile cari unesc amîndouă țările,şi mai cu deosebire de

a puté ajunge a merità buna-voinţă a Alteţei Vóstre.Voiü

face töte putinţele, ca să împlinesc cu demnitate mandatul

ce am primit de la M. S. Regele.

Puterile garante remit Porței note identice privitóre la re

cunóscerea Principelui Carol de Hohenzollern ca Domn al Ro

mâniei.

Corpurile legiuitóre votéză împrumutul Statului la Paris.

D-l Saint-Pierre e primit în audienţă solemnă de M. S.

Domnitorul, pentru a-I transmite scrisorile ce-l acreditéză în

calitate de Agent şi Consul general al M. S. Regelui Pru

siei la Bucuresci.

D-l Saint-Pierr e pronunţă cu acestă ocasiune următorul

discurs:

Prea Inălţate Dómne, presentând Măriei V6stre literile

ce më acreditéză în calitate de Agent şi Consul general al

Regelui, Augustul meu. Stăpân, sunt însărcinat să spuii

Inălţimii Vóstre că Guvernul Regelui e însufleţit de via
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dorinţă de a cultivă şi de a întinde din ce în ce mai mult

relaţiunile ce există între Prusia şi Principate şi că for

méză urările cele mai sincere pentru prosperitatea Guver

nului Măriei V6stre şi fericirea acestei ţări, căreia noua

stare de lucruri primită îi asigură o eră nouă de securi

tate şi de desvoltare naţională.

Mă simt fericit fiind eü pe lângă Inălţimea Vóstră in

terpretul acestor simțeminte, de cari nu aş avé decât a mă

inspiră, pentru-ca să cutez speră a merità stima şi bună

tăţile Inălţimii Vóstre.

Înălţimea Sa Domnitorul răspunde:

Vă mulţumesc de nouële încredinţări ce-Mi daţi despre

simțemintele bine-voitóre ce însufleţesc pe M. S. Regele

în privinţa Mea. Interesul ce Guvernul Regelui are pentru

afacerile României restrînge şi mai mult legămintele ce

Měţin de familia regală din Prusia. Sunt fericit, Domnule

Consul, că Prusia este representată printre noi de către

o persónă care are tötă stima Mea.

Principesa Maria, sora Alteţei Sale Serinisime,se logodesce

cu Comit el e de Flan dr. a.

D-l John Green e primitîn audienţă solemnă de către Mă

ria Sa Domnitorul,pentru a-I transmite scrisorile ce-l acreditéză

în calitate de Agent şi Consulgeneral al M.S. Reginei Marii Bri

tanii şi Irlandei la Bucuresci. D-l Gre e n pronunţă cu acestă

ocasiune următorul discurs:

Prea Inălţate Dómne! Am onóre de a depune în mânile

Inălţimii Vóstre Serenisime literile scrise din ordinul Regi

nei,Augusta mea Stăpână, litere prin cari sunt acreditat pe

lângă InălţimeaVóstrăSerenisimăîn calitate de Agentpoli

tic şi Consulgeneral al Maiestăţii Sale Britanice în Principa

tele-Unite Române. Luând cunoscinţă de cuprinderea ace

stor litere, AlteţaV6stră Serenisimăseva încredinţă căGu

vernul Reginei caută în acestă împrejurare a Vă da sem

nele cele mai convingătóre de amicia şi confienţa Sa. Cutez

a sperà, Prea Inălţate Dómne, că Alteţa V6stră Serenisimă
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va urmà a-mi acordă bine-voitorul Séü sprijin la sarcina

ce Maiestatea Sa mi-a făcut onérea a-mi încredinţă.

Măria Sa Domnitorul răspunde:

Domnule Consul general, Mé simt cu deosebire fericit

de simpatia despre care-Mi daţi dovadă. Puteţi în ori-ce

ocasie fi sigur de sprijinul Mei şi doresc ca să îndepliniţi

ani îndelungaţi înaltele funcţiuni ce Vé sunt încredinţate.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în Moldova.

Monopolul tutunurilor se desfiinţéză.

A. S. Principele Frideric de Hohenzollern, cel mai

tînăr frate al Alteţei Sale Serenisime Domnul Carol I,sosesce la

Bucuresci.

Cu ocasiunea felicitărilor primite pentru sosirea în România

a Principelui Frideric,Alteţa Sa Serenisimă mulţumesce prin

următórele cuvinte adresate

Preşedintelui Camerei Deputaţilor:

Vă mulţumesc, Domnilor, de felicitările ce-Mi adresaţi

pentru sosirea fratelui Mei şi pentru fericitul eveniment

ce se pregătesce în familia Mea,prin însoţirea surorei Mele

cu A. S. R. Comitele de Flandra. Aceste felicitări sunt

o nouă dovadă de afecţiunea şi interesul ce are Repre

sentațiunea naţională pentru Mine şi familia Mea.

I. P.S. Sale Metropolitului Primat:

Prea Sfinte,

Primesc cu bucurie urările ce-Mi exprimaţi în numele

clerului român. Sunt încredinţat că rugămintele Eminen

ţiei Vóstre şi acele ale clerului român nu vor lipsi de a

trage bine-cuvîntarea cerescă asupra uniunii ce sporesce

prosperitatea familiei Nóstre.

Senatului:

Mulţumesc membrilor Senatului pentru felicitările ce-Mi

adreséză prin organul Eminenţiei V6stre.

Trei deci de ani de Domnie. 9
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Cu bucurie văd, Domnilor că împreună cu ţéra în

trégă, nu încetaţi de a Vă interesà de tot ce se atinge

de familia Nóstră.

Primarului şi municipalităţii capitalei:

Domnilor,

Vă mulţumesc din adîncul inimii pentru felicitările ce-Mi

adresaţi cu ocasia sosirii fratelui Mei şi pentru căsătoria

surorei Mele. Cunosc îndestul oraşul Bucuresci, în cât să

Mě mai pot îndoi de simțemintele ce are pentru Mine.

Fiţi încredinţaţi, Domnilor, că fratele Me nu va părăsi

ţéra nőstră cu gândul de a nu se mai înturnă şi cu atât

va veni aici mai des, cu cât că a primit dejà îndestuleprobe

invederate de devotamentul ce aveţi pentru familia Nóstră.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză Generalului Ni c o l a e M avr os,

Preşedintele Comisiunii de binefaceri, următérea scrisére:

Domnule General,

Din raportul cu No. 25.107, ce Ni sa presentat de Mi

nistrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul de In

terne şi Preşedintele Consiliului de Ministri, cu mulţumire

am constatat zelul şi activitatea cu care Comitetul central

de binefaceri a lucrat în ajutorul locuitorilor lipsiţi de hrană.

O ţéră ce posedă în sînul să bărbaţi şi femei cu sim

țeminte ca acele ce disting pe membrii numitului Comi

tet şi cari, prin a lor caritate şi stăruinţă, a adus con

siderabile ajutoruri şi consolaţie nenorocitelor familii ex

puse fómetei, are dreptul de a crede cu nestrămutare în

realisarea dorinţelor şi aspirațiunilor sale celor mai mari.

Bine-cuvîntările familiilor, cari prin caritabilul concurs

al Comitetului a scăpat de grozavul flagel ce le bântui,

şi recunoscinţa publică constitue recompensa nobilei sale
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lucrări. Pe lângă acestea însă, Eă am de mare plăcere a Febr. 6 (18)

Vé însărcină, Domnule General, ca Preşedinte al aceluiCo

mitet, să comunicaţi în parte fie-cărui membru şi Dómne

lor patronese domnésca Nóstră mulţumire.

CAROL.

Ministru Secretar de Stat la Departamentul de Interne, Ion

Glhi ca.

AlteţaSa Serenisimă,presidând Comisiunea pentru binefaceri,

ţine următorul discurs:

Domnilor,

In ultima Mea călătorie, am putut judecă prin Mine În

sumi de starea districtelor bântuite de lipsă. Védénd marea

urgenţă ce se simte de a se da ajutor nenorociţilor cari

sufer de fme, am împărţit 6re-cari ajutóre,pentru-ca să

se întîmpine primele trebuinţe. Camera însă a înţeles că

erà neapărat de a recurge la măsuri extraordinare.Sun

teţi însărcinaţi, Domnilor, de a priveghiă la drépta împăr

ţire a sumelor votate de Corpul legislativ şi a subscripţiu

nilor voluntare cari, sper, că nu vor lipsi. Pentru-ca să

daú comisiunii o impulsiune mai forte, am ţinut ca să eser

cez Eü însumi presidenția. Trebue, fără întârdiere, să ne

punem pe lucru şi să uşurăm aceste miserii prin téte mij

lócele de cari vom puté dispune. Nu Mě îndoesc, Dom

nilor, că veţi consacră tótă activitatea D-Vóstre la acestă

operă de devotament şi de caritate ce Vi sa încredinţat.

Ministrul de Răsboiü H a r al ambie demisionéză şi Genera- 3 (20)

lul Ghergh ely e numit Ministru de Răsboiu.

Măria Sa Domnitorul primesce în audienţă oficială pe d-l Baron 10 (22)

Eder, acreditat pe lângă perséna Inălţimii Sale în calitate de

Agent şi Consul general al M. S. Impăratului Austriei.

D-l Agent presintă scrisorile sale de acreditare şi rostesce

cuvintele următre :
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Am onóre de a presentà Alteţei Vóstre Serenisime scri

sorile de Agent şi Consul general pe lângăGuvernulVostru.

Am primit de la Curtea mea ordinul de a aduce cu acestă

ocasiune la cunoscinţa Alteţei Vóstre Serenisime, că Maie

statea Sa Împăratul,Augustul meu. Stăpân,pune mult preţ

ca raporturile de bună vecinătate ce subsistă, din fericire,

între Staturile Sale şi Principate, să fie asigurate şi mai

strînse. A contribui pentru a ajunge la acestă ţintă va fi

obiectul stăruinţelor mele şi îndrăsnesc să Vă rog, Prin

cipe, să-mi acordaţi, pentru a-mi puté îndeplini misiunea

mea, înaltul şi bine-voitorul Vostru sprijin.

Măria Sa răspunde:

Domnule Agent şi Consul general,

Sunt fericit de a primi prin mijlocirea D-Vóstre asigu

rarea simțemintelor bine-voitóre, cari insuflă pe Maiesta

tea Sa Apostolică pentru România.

Sper că legăturile de amiciţie, cari a existat tot dea

una între amîndouă țările, se vor strînge mai mult în viitor

şi că Austria va vede o garanţie de securitate în ordinea

de lucruri stabilită şi regulată de acum înainte pe ţărmu

rile Dunării-de-jos.

D-l G.Ştirbei, Ministrul Afacerilor străine,plécă la Viena

cu o scrisre a Alteţei Sale Serenisime către Impăratul Fran

cisc Iosif I, conţinând mulţumiri pentru concursul dat la re

cunóscerea Sa ca Domn.

Se înfiinţéză Facultatea de medicină în Bucuresci.

In urma unui vot al Camerei, Ministeriul Ion Ghica de

misionéză.

Ministeriul(al III-lea) se constitue ast-fel: C.A. Kretzulescu,

Preşedinte şi Justiţie; Ştefan Golescu, Afaceri străine; Di

mitrie Brătianu, Culte şi Instrucţiune publică, ad-interim

Lucrări publice; Ioan Brătianu, Interne; Al.Văse scu, Fi

nanţe; Tobias Gherghely, Răsboiü.

Măria Sa Domnitorul primesceîn audienţă oficială pe D-l Su

s in n o, acreditat pe lângă perséna Inălţimii Sale în calitate

de Agent şi Consul general al M. S. Regelui Italiei.



133

D-l Susinno presintă scrisorile sale de acreditare şi ros

tesce cuvintele următre :

Prea Înălţate Dómne!Am oníre a presentà Alteţei V6

stre Serenisime scrisorile ce mă acredită lângă Inălţimea

Vóstră în calitate de Agent şi Consul general al Alteţei

Sale Regelui Italiei, Augustul meu. Suveran.

Acéstă întâiă datorie a misiunii ce-mi este încredinţată

îndeplinind-o, mă felicit fârte de a puté să Vă încredin

ţez că M. S. Regele şi Guvernul sunt însufleţiţi de o ami

ciţie sinceră pentru Alteţa V6stră Serenisimă. Interesul

simpatic, ce Italia pîrtă naturalmente pentru fericirea

României,va inspiră în tot-deauna conduita mea.Voiü avé

de scop, necontenit, Inălţimea V6stră, de a contribui la

strîngerea mai de aprépe a relaţiunilor ce unesc aceste

două ţări, căutând a le da din ce în ce o mai mare în

tindere. Şi ast-fel sper, Prea Înălţate Dómne, că voi

puté, cu aprobarea Guvernului meu, să merit stima şi

buna-voinţă a Alteţei V6stre Serenisime.

Inălţimea Sa réspunde:

Domnule Consul general,

Primesc cu o vie satisfacţie scrisorile ce Ve acredită

în calitate de Agent şi Consul general al M. S. Regelui

Italiei.

Încă de mult timp Maiestatea Sa a dat dovedi de a Sa

bună-voinţă şi solicitudine Românilor, şi sunt fericit a vedé

că simpatiile Sale cresc de când Mé aflu în fruntea ţării.

Puteţi comptà, Domnule Consul, pe asistenţa mea în

eserciţiul înaltelor funcţiuni ce Vë sunt încredinţate.

Cu acéstă ocasiune, d-l Agent şi Consul general al M.S.Rege

lui Italiei, presentând Înălţimii Sale marele cordon al ordi

nului St. Mauriciu şi St. Lazăr, rostesce următórele cuvinte:

Prea Înălţate Dómne!Tot de-odată sunt însărcinat a în

deplini lângă Inălţimea V6stră o misiune fârte plăcută,

aceea de a Vă presentà marele cordon al ordinului St.
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Mauriciu şi St. Lazăr. Nu pot îndestul să esprim, Prea Inăl

ţate Dómne, mulţumirea ce simt având onérea de a de

pune în mânile Alteţei V6stre Serenisime acéstă nouă do

vadă de stima cu totul particulară şi de simpatiile ce emi

nentele V6stre calităţi insuflă M.S. Regelui,Augustul meu

Suveran.

Măria Sa réspunde:

Domnule Consul general,

Sunt fericit de a primi acest nou semn de bine-voi

tórea amiciţie a Maiestăţii Sale, despre care am avut atâtea

dovedi. Purtând aceste insemne, nu voi încetă de a gândi

la tóte bunătăţile ce Regele a avut pentru România şi

pentru Mine.

Principele Frideric de Hohenzollern parăsesce Bucu

rescii.

Camera Deputaţilor votéză noua concesiune pentru calea

ferată Bucuresci-Giurgiu.

Guvernul presinta Corpurilor legiuitére proiectul de lege

pentru reforma militară.

Senatul respinge stramutarea Curţii de Casaţiune la Iaşi.

Principele Michail III Obrenovici, Principe al Serbiei,so

sesce la Bucuresci.

La prândul dat în onérea Principelui Serbiei, Alteţa Sa

Serenisimă Domnul Carol I ridică toastul următor :

Salutăm cu vie bucurie venirea Înălţimii Vóstre. Ro

mânii cu plăcere a să-şi aducă aminte diua în care Su

veranul bunilor noştri vecini a venit printre noi.

Sper că legămintele de amicie, ce exista în tot-dea

una între ambele nőstre popére, se vor strînge acum

şi mai intim.

Formez urările cele mai sincere pentru fericirea Alteţei

Vóstre şi pentru prosperitatea naţiunii viteze a Sèrbilor.

Ridic acest pahar în sănătatea bunului Mel frate şi vecin,

Alteţa Sa Principele Serbiei.
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Cu ocasiunea serbării aniversare a dilei nascerii Alteţei Sale

Serenisime şi a proclamării resultatului plebiscitului,Alteţa Sa

Serenisimă răspunde urărilor exprimate de Camera Deputaţi

lor ast-fel:

Domnilor,

Urările ce Mi-aţi exprimat Imi sunt cu atât mai scumpe,

cu cât ele sunt expresiunea simțemintelor ţării întregi.

Astădi este aniversarea dilei nascerii Mele şi a dilei în

care plebiscitul M'a chemat în capul unei naţiuni,pe care

voiü fi tot-deauna mîndru de a o guvernă. Acestă fericită

coincidenţă a fost pentru Mine ca un semn bun şi M'a

făcut să am credinţă în viitor.

Corpului administrativ, condus de Ministrul de Interne, Al

teţa Sa Serenisimă îi adreséză următérele cuvinte:

Domnilor,

Vë mulţumesc pentru aceste cuvinte, ce vin din inimă

şi cari merg iarăşi într-o inimă.

Corpurile legiuitóre se închid prin următorul Mesagiu Dom

Il SC !!!

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Vé mulţumesc pentru concursul ce aţi dat Guvernului

Meú, spre a-i face posibilă conducerea afacerilor Statului.

Vă mulţumesciară pentru legile cele nouă şi pentru modi

ficările legilor celor în fiinţă, ce aţi votat. Cerute şi unele

şi cele-lalte de o necesitate absolută, ele nu vor lipsi de

a aduce înlesniri simţitóre în serviciul interesului public.

Domnilor. Deputaţi,

Este de regretat că V'a lipsit timpul de a mai votà un

mic numér de legi importante şi de credite nedispensa

bile, precum şi pensiunile unor vechi servitori civili şi mi
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Apr. 13 (25) litari ai Statului. Prin aceea aţi fi uşurat un mare număr

de suferinţe de tot felul.

Domnilor. Senatori,

Am simţit o vie mâhnire, căci nu aţi găsit de cuviinţă

a Vë uni cu Camera Deputaţilor în privirea proiectului

de lege pentru translatarea provisorie a Curţii de Casa

ţiune la Iaşi, măsură recomandată de consideraţiuni destul

de înalte. Am însă încrederea că în sesiunea viitére veţi

recunsce, că ar fi înţelept de a acordă acelui oraş o sa

tisfacţiune dorită cu atâta căldură.

Imi pare asemenea rău că vițiurile, ce aţi putut găsi în

budgetul comunei Bucurescilor,V'aú făcut a refusà autori

tăţii municipale a acestui oraş resursele necesarii trebuin

ţelor sale şi ast-fel aţi pus Guvernul Meu în cel mai mare

imbarațiü chiar la finitul sesiunii.

Este asemenea regretabil că nu V'aţi putut ocupà şi de

legea pensiunilor; prin acesta aţi fi asigurat cu o oră mai

înainte viitorul în contra consecuenţelor desaströse pentru

averea publică, ce presintă legea cea astăqi în vigóre.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Constat cu fericire, că din partea Puterilor străine Gu

vernămîntul Meü primesce neîntrerupt semne de simțemin

tele cele mai bine-voitóre şi că relaţiunile néstre cu Statele

vecine urméză a se află în starea cea mai satisfăcătre.

Nu sunt multe qile de când am avut fericirea a primi

între noi, ca 6spete, pe Principele iubit al uneia din naţiu

nile vecine, cu cari sunt secole de când trăim într-o frăţie

neîntreruptă.

In întru Providenţa nu a cununat cu atâta desăvîrşire

dorinţele Mele. Mijlócele ce aţi putut votà spre întîmpi

narea lipsei, care a bântuit părţi considerabile ale ţării, au

fost de neajuns şi suferinţele unei părţi a populaţiunilor

rurale nu au putut fi cu totul uşurate.

Rog pe A-Tot-Puternicul să bine-cuvinteze cel puţin în

viitor munca plugarului; căci sper că recolte îmbelşugate
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vor şterge repede până la ţinerea de minte a suferinţelor

anilor trecuţi.

Inturnându-Vă în sînul poporului, ai cărui sunteţi repre

sentanţi, aduceţi-i, Domnilor Mei, urările Mele cele maifer

binţi pentru prosperitatea lui cea mai perfectă.

Dat în Bucuresci, la 13 Aprilie 1867.

CAROL.

Constantin A. Kretzulescu, Ştefan Gol escu, Dimi

tri e Brăti a nu, Ioan Brătianu, Al. Văse scu, General

Tobias Gherghely.

La Berlin se serbéză căsătoria PrincipeseiMaria de Hohen

z ol l e r n cu Comitele de Flandra.

Se publică legea pentru noul sistem monetar.

Se desfiinţéză concesiunea Godillot.

Se promulgă legea spirtőselor.

Alteţa Sa Serenisimă face o călătorie în Oltenia.

Alteţa Sa Serenisimă se întórce la Bucuresci.

Cu ocasiunea felicitărilor ce delegaţii districtelor şi membrii

municipalităţii Capitalei adreséză Alteţei Sale Serenisime cu

prilejul serbării aniversare a dilei când Domnul Carol I a pus

piciorul pe pămîntul României, Alteţa Sa Serenisimă răspunde

ast-fel în limba română:

Domnilor representanţi ai capitalei şi ai diferi

telor ţinuturi ale României,

Měsimţ ferice védèndu-Mé înconjurat de Voi într'acéstă

di scumpă inimii Mele. La vederea Vóstră, cari veniţi

să-Mi amintiţi diua sacră în care am pus pentru prima

óră piciorul pe pămîntul României, Mé cuprinde o emo

țiune pe care inimile véstre române singure o pot mé

surà. Marea iubire cu care poporul,pe tot minutul şi în

tot locul, mângâie şi bucură inima Mea, o sciü, n'o da

toresc faptelor ce n'am putut încă împlini; sunt iubit căci

iubesc.

De am făcut fórte puţin până acum, mulţumescCerului

pentru preţiosul material de lucru ce Mi-a fost permis de
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a adunà. Inaintea finitului întâiului an al domnirii Mele,

am avut fericirea de a percurge şi a visità tóte ţinutu

rile României; cunosc prin Mine Insumi păsurile, dorinţele

şi puterea fie-cărei localităţi.

Pretutindenea, pe lângă nevoile momentane, am găsit

resurse perpetue. Domnilor delegaţi ai districtelor şi Dom

nilor membri ai municipalităţii capitalei, primiţi sincerele

Mlele mulţumiri pentru căldurósele Vóstre urări şi comu

nicaţi, Vé rog, fraţilor Voştri cuvintele Mele de încredere

şi de iubire, precum şi urările Mele pentru prosperitatea

scumpei néstre ţări.

Să trăiască România!

Atentatul Polonului Berezovski contra Imperatului Rusiei.

D-l Colonel Adri a n e numit Ministru de Răsboiu.

D-l Radovici, trimis extraordinar al Domnului Muntene

grului, e primit de Alteţa Sa Serenisimă în audienţă oficială

şi rostesce următérele cuvinte:

Prea Inălţate Dómne! Sunt însărcinat de Inălţimea Sa

Principele Nicolae, Augustul meu. Suveran, a aduce Măriei

Vőstre insemnele de clasa I ale ordinului Danilo. Domnul

Muntenegrului, trimiiţând Inălţimii Vóstre acest semn de

amicie şi de înaltă stimă, n'a avut de scop decât a restrînge

relaţiunile amicale atât de bine stabilite şi speră că aceste

relaţiuni vor merge crescând din qi în di mai mult, pentru

prosperitatea şi viitorul ambelor popore.

Măria Sa Domnitorul răspunde:

Mé simţ mişcat de grațisa atenţiune a Principelui Ni

colae. Purtând acestă decoraţiune, Imi voi aduce aminte

tot-deauna amicia ce are pentru Mine, amicie ce-Mi este

scumpă. Sunt ferice de a restrînge legămintele ce exista

între ambele ţări. Vé rog exprimaţi Principelui deplina

mea recunoscinţă şi asiguraţi pe MăriaSa despre sincera
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mea simpatie pentru Inalta Sa persénă şi naţiunea ce

conduce.

Am aflat cu vie plăcere primirea bine-voitóre ce Prin

cipele a făcut trimisului Nostru, d-l Cantacuzin, la Cetinie.

La prândul dat în onrea d-lui Radovici, Alteţa Sa Sere

nisimă ridică următorul toast:

Sunt fericit de a purtà astădi un toast în sănătatea

Inălţimii Sale Principelui Nicolae, care, în mai multe oca

siuni, a probat un interes frte viü pentru România şi

a provocat din partea Nóstră simpatiile cele mai căldu

róse pentru brava naţiune muntenegrénă. Urând Mun

tenegrului tótă fericirea, béú în sănetatea bunului meu

frate şi sincerului mei amic,Inălţimea Sa Principele Nicolae.

Consiliul de Ministri refusă Principelui Cuza permisiunea

de a se întórce în ţéră.

Alteţa Sa Serenisimă călătoresce la gurile Dunării.

Vilhelm I, Regele Prusiei, însoţit de Comitele Bismarck,

împreună cu Alexandru II, Ţarul Rusiei, au o intrevedere

la Paris cu Napoleon III.

Impératul Maximilian din Mexic încetéză din viéţă.

Completându-se numărul tuturor membrilor, Societatea lite

rara română se compune din următórele perséne: D-nii Dr.

H o dosiu şi A. Rom a nu, din Maramureş; D-nii T.Cipariu,

G. Munte a nu şi G. Bariţiu, din Transilvania; D-nii Mo

ci oni şi Bab esiu, din Banat; D-nii II urmuzaki şi Sbiera,

din Bucovina; D-nii II âjdeü (tatăl),Gon ata şi Streje scu,

din Basarabia; D-nii Caragi ani şi Cos a c ovici, din Mace

donia; D-nii V. Ale c sa m dri, C. Negruzzi şi V. A. Ure

chiă, din România de peste Milcov; D-nii I. Elia de-R adu

l e scu, A.Treb. Laurianu,C. A. Rosetti şi I. C. Massi m,

din România de dincóce de Milcov.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză următorul ordin de di către

garniséna din Iaşi:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi ai garnisénei Iaşi,

sunt mulţumit de Voi. La revista ce V'am făcut astădi
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Iunie 21 (3)
pe terîm, am constatat cu plăcere frumésa ţinută, esac

titatea şi iuţéla cu care sa esecutat mişcările ce am

ordonat; am fost cu atât mai mulţumit, cu cât miculVostru

numër,în proporţie cu greutăţile garnisénei, nu V'a lăsat

îndestul timp pentru instrucţie.

Şcóla militară, vînătorii, regimentul al 7-lea şi artileria

aú manevrat bine; nu mai puţin bine a manevrat cava

leria, ale cărei şarje a fost esecutate cu un adevărat

elan şi o precisie precum am dorit tot-deauna să văd

cavaleria; dacă astădi am avut ocasia de aVé arătà de

plina mea mulţumire,trebue aVé arătà şi 6re-cari mici im

perfecţii, provenite din greşalele unora din ofiţerii subal

terni, cari na dat comendile sub-divisiunilor lor cu destulă

energie şi n'a păstrat locurile lor cu destulă precisie.

Domnii şefi de corpuri, sunt sigur, că vor punetétă atenţia

lor asupra acestui punct, care odată înlăturat, nu-Mi ré

mâne decât a le mulţumi pentru silinţele ce au pus de

a aduce corpurile lor în aşă plăcută stare.

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi, dacă instrucţia

şi împlinirea datoriilorVóstre sunt mulţumitóre, doresc ase

menea ca şi purtareaVóstră afară din servicii să fie esem

plară; câte-va conflicte ivite între locuitori şi militari ai

dat loc la mai multe plângeri; sunt convins că pe viitor

ele nu se vor ivi. Aduceţi-Vé aminte tot-deauna că întâia

datorie a soldatului este de a păstrà ordinea şi legalitatea,

că disciplina este sufletul armatei şi că prin respectul re

ciproc între cetățen şi soldat, acesta atrage asupră-i stima,

iubirea şi încrederea concetăţenilor săi, şi cu acest chip

asigură ordinea publică, cea dintâi ţintă a Guvernului.

CAROL.
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Victoria lui Omer Paşa asupra Candioţilor.

Intrunirea separatistă din Roman (GrigorieSturdza, N.

Ce aur-Aslan, etc.) e oprită.

A.S. R. Principele Carol Anton de Hohenzollern plécă

la Paris.

D-l Saint-Pierre,Agent şi Consul general al Prusiei,predă,

la Palatul din Bucuresci, scrisorile sale de rechemare, în mâ

nile M. S. Domnitorului.

D-l Saint-Pierre rostesce, cu acestă ocasiune,următorul dis

(U11”S :

Măria Ta! Regele, Augustul me Stăpân, chemându-mă

la o altă destinaţiune, am onóre a presentà Inălţimii Vó

stre scrisérea care termină misiunea cu care am fost în

sărcinat pe lângă Dînsa.

Achitându-mă de acéstă datorie, nu pot a-mi luă con

gediü de la Înălţimea Vóstră,fără a Vé exprimă sentimen

tele de adîncă recunoscinţă, de care sunt pătruns pentru

bunătăţile ce Inălţimea V6stră aţi bine-voit a-mi mărturisi

şi cari îmi permit a crede că am avut norocire a merità

stima Măriei Tale.

Nu părăsesc decât cu părere de rău o ţéră care mi-a

devenit scumpă şi nu voi încetà a face urări pentru pros

peritatea şi pentru Guvernul fericit al Inălţimii Vóstre.

Măria Sa Domnitorul răspunde:

Vëd cu mare părere de răi plecarea D-Vóstre de aci.

Mulţumindu-Vă încă odată pentru viul interes ce n'aţiîn

cetat a purtà României,Vë rog de a conservă şi în noua

D-Vóstre posiție un suvenir bun de o ţéră, care erà fe

rice de aVé posedă, şi de a luà cu D-Vóstre convicţiunea

întregei Mele stime şi recunoscinţe.

Alteţa Sa Serenisimă are oîntrevedere la Rusciuc cu Sultanul

Abdul-Azi s.

D-l Ioan Brătianu,şiîn urmăîntreg Guvernul,demisionéză.

Se inauguréză Societatea literară română.

Impăratul Napoleon III are o întrevedere cu Impăratul

Francisc Iosif I la Salzburg.

Se forméză Ministeriul Ştefan Golescu (al IV-lea): Şt.Go
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le scu, Preşedinte şi Interne; Ludovic Steege, Finanţe; Di-

mitrie Brătianu, Lucrări publice; AlexandruTeri achiu,

Afaceri străine; Colonel Gheorghe Adrian, Răsboiu; Anton

Arion, Justiţie.

D-l D. Gusti e numit Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii

publice.

Membrii Societăţii literare, cu d-l Ministru al Instrucţiunii

publice în frunte,sunt primiţi de InălţimeaSa Domnitorul şi su

pun statutele constitutive ale Societăţii Înaltei aprobaţiuni.

D-l D.Gusti, Ministrul Instrucţiunii publice şi al Cultelor,

rostesce cu acestă ocasiune următorul cuvînt:

Prea Inălţate Dómne! O rară şi frumésă ocasiune mă

aduce astăqi înpresenţaV6stră.Confirmarea statutelor Aca

demiei Române din Bucuresci a reanimat dorinţa docţilor

ei membri de a se înfăţişă înaintea Măriei V6stre şi a de

pune omagiele lor. Domnitorului României Carol I.

Măria Ta! Mă simt ferice putând a Vé reînfăţişă acest

erudit Corp.

Măria Sa Domnitorul răspunde:

Domnilor,

Am primit cu o vie plăcere statutele lucrate de D-Vó

stre şi, considerându-le ca pactul definitiv ce constitue

Societatea literară, le-am aprobat cu cea mai mare mul

ţumire. Ei sunt convins că frumésa operă, demna lucrare,

ce aţi întreprins, nu va întârdià de a fi încoronată de

cel mai bun succes.

D-l A. Arion, Ministrul Justiţiei, demisionéză şi se numesce

în locul său d-l Grigorie Arghiropol.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în valea Oltului.

Cu ocasiunea distribuirii stégurilor Gardei cetăţenesci, Al

teţa Sa Serenisimă rostesce următorul cuvînt:

Cetăţeni guardi,

Pentru Voi, ca şi pentru Mine, diua de astădi este

o adevărată sărbătre. Simt o vie mulţumire de a fi

cel dintâi Domnitor, căruia a fost reservată favérea de
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a conferi stégul Guardei naţionale române. Acest simbol

sacru, care pârtă devisa « Patria şi dreptul mei»,Véva

aduce tot-deauna aminte datoria de a menţiné dreptu

rile câştigate. Am ferma convingere că Vă veţi arătă

demni de încrederea ce pune patria în Voi şi veţi apără

acest deposit în tóte împrejurările, cu curagiul şi perse

veranţa tradiţională a Românilor.

Ţéra privesce în Voi, cetăţeni guardi, pe cei mai căl

duroşi apărători ai ordinii publice şi ai Tronului.

Adunaţi-Vë împrejurul Mel şi Vé încredeţi în iubirea

şi solicitudinea Mea, precum şi El Mé incred în devo

tamentul Vostru. Ast-fel, încungiurat de Voi şi de fraţii

Voştri din armată, Tronul Meü va fi ceea ce, ridicându-l,

aţi voit să fie: mărirea şi tăria naţională.

Trăiască România! Trăiască Guarda naţională!

D-l Ioan Brăti a nu plécă la Paris.

Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul Carol I este numit mem

bru al Societăţii literare române.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză d-lui Ministru de Finanţe ur

mătórea scrisore :

Domnule Ministru,

Fiind-că creditul extraordinar votat de Adunare pentru

anul curent 1867 este sleit şi vădénd că mai multe plăţi

sunt în suferinţă, mai ales la Ministeriul de Resbel, precum

solda ofiţerilor în neactivitate, etc., Eú te autorisez de a

plăti suma de patru mii galbeni Ministeriului de Resbel

din lista mea civilă, sumă care Mi se va puté restitui

din momentulîn care disul Ministerii va dispune de fonduri.

Primiţi,Domnule Ministru, asigurarea bune-voinţei Mele.

CAROL.
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Sept. 20 (2)

()ct.

30 (12)

4 (16)
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25 (6)

Se inauguréză castelul de Hohenzollern restaurat; cu acestă

ocasiune Regele Prusiei conferă Alteţei Sale Serenisime Dom

nului Carol I colanul de Hohenzollern.

Ministrul de Finanţe d-l Steege demisionéză.

Se încheie convenţiunea provisoriă cu Oppenheim pentru

linia de cale ferată Sucéva-Iaşi-Galaţi-Bucuresci.

Corpul frances de espediţiune în Italia debarchéză la Civita

vecchia. Garibaldi ajunge înaintea Romei.

D-l Ioan Brătia nu se reîntórce în ţéră.

Sesiunea Corpurilor legiuitóre se deschide prin următorul

Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Deputaţi,

Resursele extraordinare votate Guvernului Mel pentru

eserciţiul anului curent fiind frte restrînse, nu s'au putut

acoperi cheltuieli neprevăqute, însă de o neapărată tre

buinţă.

Guvernul Meu, pus ast-fel în alternativa de a lăsà ad

ministraţia în paralisie, prin lipsa de credite îndestulătre

pentru unele servicii publice cari nu suferiaú amânare,

saú de a trece peste marginele cifrei acordate de Cameră,

a fost nevoit, în însuşi interesul ordinii publice, a-şi de

schide 6re-cari credite de strictă necesitate,până la finele

lui Octombre, reservându-şi a cere pentru acestea un bil de

indemnitate,precum şi creditele trebuincióse până la finele

acestui an.

Convocându-Vă astădi în sesiune extraordinară, pentru

ca să daţi Guvernului Me mijlócele necesarii spre a puté

satisface cerinţele diferitelor servicii publice până la finele

anului,Vă invit, Domnilor Deputaţi, aVă ocupà tot de-odată

şi de urgenţă cu următrele proiecte de legi,privitre: la

poliţia rurală, la îmbunătăţirea armelor, la completarea

şi la remonta armatei nstre, la concesiunea unui resou

de căi ferate între Suceva, Iaşi, Galaţi, Focşani şi Bucu

resci, menite a da o satisfacţiune reală intereselor mai cu

sémă ale României de dincolo de Milcov, pentru care con

cesiune Guvernul Mel a şi încheiat o convenţiune provi

sorie; precum şi la diferitele concesiuni acordate sub re

gimul trecut, cari reclamă o soluţiune cât mai neîntâr

qiată.



145

Dumnedeü să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor este de

schisă.

Dat în Bucuresci, la 25 Octombre 1867.

CAROL.

Ştefan Golescu, D. Brătianu, D. Gusti, Col o n el

Adri an, Al. Te ri a chiu, Gr. Arghiropolu.

Domnilor. Senatori,

V'am convocat în sesiune extraordinară, spre aVé ocupà

de urgenţă cu următérele proiecte de legi ce Guvernul

Meú va presintà la deliberările D-Vóstre.

Aceste proiecte sunt privitre la poliţia rurală, la îm

bunătăţirea armelor, la completarea şi la remonta armatei

nőstre, la concesiunea unui resou de căi ferate între Su

céva, Iaşi, Galaţi, Focşani şi Bucuresci, menite a da o sa

tisfacţiune reală intereselor mai cu semă ale României de

dincolo de Milcov, pentru care concesiune Guvernul Me

a şi încheiat o convenţiune provisorie, precum şi la dife

ritele concesiuni acordate sub regimul trecut, cari reclamă

o soluţiune cât mai neîntărqiată.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Sesiunea extraordinară a Senatului este deschisă.

Dat în Bucuresci, la 25 Octombrie 1867.

CAROL.

Ştefan Golescu, D. Brătianu, Al.Teri a chiu,Colonel

Adri an, D. Gusti, Gr.Arghir opolu.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţă oficială pe D-l

Keu n, acreditat pe lângă Inălţimea Sa în calitate de Consul

general al Regelui Ţărilor-de-jos.

D-l Keun, care printr'un congediü de şése luni a fost îm

pedecat a face acesta până acum, îşi presintă scrisorile sale

de acreditare şi rostesce cuvintele următóre:

Prea Inălţate Dómne,am onére a predă Inălţimii Vóstre,

cu cel mai adînc respect, scrisérea prin care Guvernul

M. S. Regelui Ţărilor-de-jos, Augustul meu. Suveran, mă

acreditéză pe lângă Măria V6stră.

Trei-deci de ani de Domnie. 10

1867
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Oct. 26 (7)

Nov.

28 (9)

1 (13)

Sunt însărcinat dinadins, Prea Inălţate Dómne, a asi

gurà pe Inălţimea V6stră cu acestă ocasie despre interesul

sincer şi neîncetat ce Guvernul Maiestăţii Sale pârtă pro

păşirii şi prosperităţii României, la care Inălţimea Vóstră

aţi consacrat cea mai nobilă solicitudine.

Onorat cu misiunea de a restrînge încă legămintele cari

exist între ambele ţări, cutez, cât despre mine, a mă mân

găià că silinţele mele zelőse, spre a mă achità de acéstă

misiune în avantagiul cel mai mare reciproc, vor fi încu

ragiate de înalta confienţă a Măriei V6stre.

Măria Sa răspunde:

Domnule Consul,

Mă simt ferice védéndu-Vè acreditat pe lângă Guver

nul Meü. Numirea D-Vóstre este o nouă dovadă de in

teresul ce M. S. Regele Ţărilor-de-jos pârtă României.

Caracterul D-Vóstre, ce am avut ocasia a-l apreciă prin

îndelungata şedere a D-Vóstre în ţéră, mă face să exprim

via dorinţă să urmaţi a împlini mult timp înaltele funcţiuni

ce Vă sunt încredinţate.

In diua Sfîntului Dimitrie, I. P.S. S.Metropolitul Primat al Ro

mâniei face următórele urări în palatul Metropoliei,în presenţa

Măriei Sale Domnitorului şi a înaltelor corpuri ale Statului:

Cuocasiunea serbării dilei onomastice a Sfîntului Dimi

trie, patronul catedralei şi al ţării întregi,rog pe Cel A-Tot

Puternic să conserve preţisele qile ale Măriei Sale Domni

torului pentru prosperitatea bisericii nstre, ridicarea dem

nităţii clerului său şi gloria naţiunii române.

Să trăiască Măria Sa Carol I !!!

Măria Sa Domnitorul, răspundând, lice:

Intru gloria bisericii române!

D-l Ioan Brăti a nu e numit Ministru de Finanţe.

Corpurile legiuitre sunt disolvate. D-l Teriachiu demisio
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néză din Cabinet şi d-l Şt.Gole s cu primesce ad-interim Mini

steriul Afacerilor străine.

D-l Comite Keyserling-Rautenburg,Consul general al

Prusiei, presintă scrisorile sale de acreditare şi rostesce cuvin

tele următre:

Prea Inălţate Dómne, am onére de a Vă înmânà episto

lele prin cari sunt acreditat pe lângă Curtea Alteţei V6stre

în calitate de Consul general al Prusiei în România.

Regele, când m'a congediat, desemnându-mi actuala mea

misiune ca o dovadă a Prea Inaltei Sale încrederi, voi

pune tétă inima mea ca să mă fac demn de ea,îndeplinind-o

conform cu relaţiunile de apropiată rudenie subsistând

între Curţile de Berlin şi de Bucuresci,precum şi de acele

de bună înţelegere domnind între ţările respective.

Bine-voiască Inălţimea Vóstră a mă încuragià în sarcina

mea,acordându-mi asemenea Inalta Sa şi graţi să încredere

şi permiţându-mi a-I dovedi prin lealul meu devotament

via simpatie ce inspiră Augusta Sa persénă vechilor. Si

compatrioţi.

Măria Sa răspunde:

Domnule Comite,

Primesc cu o plăcere deosebită epistolele ce Vé acre

ditéză în calitate de Consul general în România. Simt o

adevărată fericire şi o vie recunoscinţă, védénd în numi

rea D-Vóstre, Domnule Comite, şi în încredinţările ce-Mi

daţi într-un chip aşà de graţios, o nouă dovadă a sim

țemintelor bine-voitóre ce animéză pe Augustul D-Vóstre

Suveran pentru Mine, şi pentru sincerul şi constantul in

teres ce Maiestatea Sa şi GuvernulSé, precum şi vechii

Mei compatrioţi, ieaú pentru desvoltarea, prosperitatea

şi fericirea ţării Mele.

Nu e mult de când Maiestatea Sa Regele a bine-voit

a-Mli da o preţiosă mărturire a Înaltei Sale amiciţii bine

voitóre, conferindu-Mi colanul ordinului Séü de Hohen
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zollern, ce sunt fericit de a purtà astădi pentru prima 6ră.

Pot adăogà că tótă România se simte mîndră şi măgulită

de acéstă distincţiune.

Guvernul Mei, Domnule Comite, se Va sili de avé face,

cât se péte mai mult, uşóră şi plăcută misiunea încre

dințată D-Vóstre, şi sper că o veţi îndeplini îndelungaţi

ani pe lângă Mine.

Prim-Ministrul Ştefan Golescu trece de la Interne la Afa

cerile străine; Ioan C. Brătianu, de la Finanţe la Interne

şi remâne ad-interim însărcinat şi cu afacerile Departamentului

Finanţelor; Anton Arion e numit Ministru de Justiţie şi Pa

nait Donici al Lucrărilor publice.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză Ministrului Cultelor următrea

scrisóre:

Domnule Ministru,

Din espunerile făcute de archimandritul Iosafat Znago

vénu, vëd că în budgetul întreţinerii capelei române din

Paris s'a ivit un deficit.

Educaţiunea religisă fiind temclia cea mai puternică

şi mai eficace pentru moralisarea unei naţiuni, atrag aten

țiunea D-Tale asupra acestui deficit şi Te invit a-mi pre

sintà cât mai în grabă un proiect, având de scop de a

asigură sârta acestei biserici, ast-fel ca ea să fie la înăl

ţimea misiunii la care e menită.

Dorinţa Mea este ca acest sfînt locaş să fie reorga

nisat, ca junii români cari fac studiele lor la Paris să-şi

pótă urmà acolo datoriile religiunii strămoşesci şi să fie

chiar în străinătate de timpuri şi neîncetat întreţinuţi în

principiile religiunii patriei depărtate.

Tot de-odatăpun pentru scopul acesta osumă de 1.500

franci din casseta Mea privată la a D-Tale disposiţiune.

(CAR()L.
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Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul distribuie în persénă ajutóre

la trei sute de familii sărace din Capitală.

Către armata se adreseză prin următorul ordin de li:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Felicitându-Vé de anul noi şi urându-Vé ani îndelun

gaţi şi fericiţi, Vé mulţumesc în acelaşi timp de servi

ciile ce aţi făcut.

Cunosc greutăţile V6stre şi Mé ocup a le uşurà.

Militar însă cu inima şi cu sufletul, nuVé pot urà mai

mult decât tóte acele calităţi ce distingpe adevăraţii soldaţi.

r Ianuarie 1868. CAROL.

Sesiunea Corpurilor legiuitére se deschide prin următorul

Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Dorinţa, ce am avut de a Mé află în mijlocul representan

ţilor naţiunii în cele dintâiü dile ale anului, M'a îndemnat

săVă cer sacrificiul de a părăsi căminurile D-Vóstre în acele

dile în cari fie-care doresce să fie înconjurat de familia

sa. Graba cu care aţi réspuns la chemarea Mea este o do

vadă despre zelul, de care sunteţi inspiraţi pentru binele

patriei; prin acesta aţi dovedit că sunteţi pătrunşi de da

toriile D-V6stre, că înţelegeţi că în timpul de faţă este o
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mai curînd, spre a puté da satisfacere cerinţelor imperióse

ale intereselor naţionale.

Sunt dar fericit, Domnilor.Senatori şi Domnilor. Deputaţi,

ca cele dintâiü cuvinte ce Vă îndreptez să fie urările Mele

ardinți pentru prosperitatea şi desvoltarea iubitei néstre

ţări, căreia am consacrat cu fericire viéţa Mea şi pentru

care nu este nici un sacrificiu ce Mi s'ar păré prea mare.

Datoria de inimă îndeplinită către ţéră şi D-V6stre, Ne

rămâne o altă datorie imperiósă, aceea de a Vă da sémă de

situaţiunea ţării în genere şi de administraţiunea Guver

nului Meu în parte. Numai atunci când naţiunea şi repre

sentanţii săi vor cunsce bine starea lucrurilor în presinte,

vom puté păşi cu siguranţă spre viitor; numai când veţi

cunósce bine procedările,intenţiunile Guvernului Meu, căile

pe cari înţelege a merge, veţi sci de trebuie să-l sprijiniţi

cu tărie sau trebuie să-i desemnaţi altele.

Desacordul manifestat între Camerele trecute şi Guver

nul Meü neputându-se prelungi fără prejudiciul intereselor

celor mai vitale ale naţiunii, am usat de prerogativa ce-Mi

este dată de Constituţiune, făcând apel la naţiune.

Chemat la tronul României prin sufragiul liber al în

tregei naţiuni, nuvoi uità nici odată sorgintea puterii Mele.

La ori-ce împrejurare gravă Mă voiü adresà iarăşi la na

ţiune, şi tot-deauna prin mijlócele legale, căci de încercări

hasardőse şi impuitóre cred că ea este sătulă după expe

rienţele trecutului. Mă voiü adresà la dînsa cu atât mai

sigur, cu cât istoria ne arată că de câteori Guvernul s'a

adresat cu lealitate şi încredere la naţiunea română, ea a

sciut a se ridică la înălţimea împrejurărilor, ori-cât de grele

ar fi fost ele, şi a da tot concursul ce situaţiunea reclamă.

Alegerile pentru Camerele actuale s'au făcut, conform

Constituţiunii, sub direcţiunea autorităţilor comunale, cari

şi ele proced din sufragiul poporului.

Esercitându-se sub un regim în care libertatea presei şi

a întrunirilor este fără margini şi fără control, lupta elec

torală na putut avé alt moderator decât bunul simţ alpo

poraţiunilor. Cu téte acestea, avem fericirea de a constată

că liniştea a domnit în tte alegerile, ordinea n'a fost un

singur minut turburată în tétă întinderea României şi că



151

naţiunea a dovedit din nou a ei maturitate, care va avé

asupra opiniunii publice europene o înrîurire favorabilă

pentru noi. Din purtarea ei lumea se va încredinţă,sper,

că suntem la înălţimea instituţiunilor néstre şi că stabili

tatea în România nu mai este ameninţată. Acéstă convin

gere odată dobândită de Europa,va avé de resultat de a

înlesni încheiarea de convenţiuni, cari vor da o soluţiune

cestiunilor jurisdicţiunii consulare, patentelor şi postelor

străine în România.

Pot, Domnilor, să Vă anunţ că sunt negociări începute

spre acest scop şi că Guvernele Maiestăţilor Lor Imperato

rilor Rusiilor şi Austriei au manifestat intenţiunile lor bine

voitóre de a încheiâ cu noi asemenea convenţiuni.Câtpentru

cele-lalte Puteri, avem încrederea că ele vor arătă aceeaşi

bună-voinţă de a resolvà aceste cestiuni, cari nu pot fi decât

favorabile desvoltării intereselor comerciale şi îndustriale

atât ale supuşilor lor cât şi ale ţării.

Viú acum la o cestiune ce în dilele din urmă a devenit

fórte delicată, cestiunea Israeliţilor.Cu acestă ocasiune repet

declaraţiunea ce în mai multe rînduri a făcut Guvernul

Meü. Dacă naţiunea română în alte timpuri nu s'a abătut

de la principiile de umanitate şi de toleranţă religisă, ea

nu va începe astăqi,în al XIX-lea secol,sub domnia Mea, a

violà aceste sânte principii. Şi dacă unii,profitând de 6re

cari suferinţe economice,s'au încercat a pune cestiunea pe

terenul religios şi au căutat a deşteptà sentimentele de ură

contra Israeliţilor în genere, precum s'a vëdut în ultimele

evenimente la Călăraşi şi Bîrlad, puteţi fi siguri că acele

cercări se vor nimici, căci legile ţării dau destule mijlóce

Guvernului Meü,spre a descoperi adevărul şi a pune capăt

unor asemenea uneltiri, cât şi spre a asigură societatea ro

mână contra relelor resultate economice ce aduce după sine

vagabundagiul.

Reformele radicale ce s'a făcut în aceşti din urmă ani

în România, schimbând condiţiunile deosebitelor clase ale

societăţii şi chiar ale intereselor materiale, lipsa de tim

pul necesar spre a face téte legile speciale şi mai ales admi

nistrative, cari să conducă pe funcţionari în regularea afa

cerilor de tétă qiua, nestabilitatea Guvernelor până la fon

darea unei Dinastii,sunt cause atât de puternice pentru-ca
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îndatoririle sale; cu téte acestea, mulţumită spiritului de

asimilare al poporului român, a fost destul scurtul inter

val de un an şi jumătate, pentru-ca să putem constată o

simţitóre îmbunătăţire în administraţiunea nőstră.

Prin o schimbare radicală a condiţiunilor proprietăţii şi

muncii, cari în alte ţări s'au făcut în timp de secole, lumea

erà fórte mult şi cu drept îngrijată, ca producţiunea agri

colă să nu fie redusă aşă, în cât abiă să ajungă la strictul

nutriment al locuitorilor,şi ast-fel exportaţiunea,până acum

mai singura sorginte de avuţie a României,să înceteze. Doi

ani însă a fost îndestul la noi, pentru-ca libertatea muncii

şi a proprietăţii să dea rîdele cele frumése şi pentru-ca

Românii să se ptă orientă în noua lor condiţiune ca pro

ducători. Ast-fel s'a văqut,în anul încetat, că producţiunea

agricolă a întrecut pe a tuturor anilor ce au preces apli

carea legii rurale; fără presumpţiune pot qice că adminis

traţiunea n'a contribuit puţin la acest resultat, prin o ac

tivă şi inteligentă procedare a înlesni contractările şi a le

csecutà la timp şi într-un mod drept şi nepărtinitor.

Legi pentru crearea unei casse de asigurare contra f

metei şi a epizootiei, pentru poliţia rurală menită a păzi

averea şi producerea cultivatorilor,pentru descentralisarea

administrativă, care are de resultat a da intereselor locale

o mai repede satisfacere, pentru crearea de căi judeţene

şi comunale ce Vi se vor presintà în acéstă sesiune,vor da

avînt şi impulsiune producerii naţionale.

In ce se atinge de finanţele ţării, Ministrul Meu de Fi

nanţe Vé va spune, cu ocasiunea budgetului, situaţiunea

lor. Nu Mă pot însă opri de a constată aici îmbunătăţirea

ce s'a efectuat dejà şi în acestă ramură. Acésta o datorim

bărbăţiei poporului, care, ajutat de bine-cuvîntarea divină,

a îndoit producerea naţională; o datorim unei percepţiuni

mai active şi mai scrupulse a veniturilor şi unei mai

drepte repărţiri a plăţilor.

Funcţionarii Statului, ce de multe-ori nu erau plătiţi pe

câte nouă luni, acum se plătesc regulat. Mandatele şi bo

nurile tesaurului, cari în cei din urmă ani se scomptau

cu un scăqămînt, ce devenise aprépe normal, de 30la sută,
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astăqi nu mai au nevoe săfie scomptate, tesaurul fiind în

stare de a le plăti.

Cassa de lichidare a fost prevăqută cu téte capitalele

necesarii spre a efectuă tóte răspunderile ei atât pentru

presinte cât şi pentru rămăşiţele trecutului şi a avé încăpe

fie-care qi o reservă. Acum s'au luat măsuri ca plata do

bândilor să se facă şi la cassieriile de judeţe, şi peste puţin

sperăm că vom puté face ca cupénele să fie plătite pe loc

şi la Paris şi la Berlin şi la Viena.

Cassa de lichidare aflându-se în aşă posiţiune, obliga

ţiunile rurale s'au ridicat de la cursul de 63 la acela de

78 la sută.

Cu tóte acestea, sciţi că sistema nőstră finanţiară şi ad

ministraţiunea au trebuinţă de îmbunătăţiri şi simplificări,

pe cari ţéra le aştéptă de mai mult timp.

Organisarea puterii armate după principiile adoptate

astăqi mai în tită lumea civilisată a fost la Români o

tradiţiune naţională, o idee respândită şi simţită de toţi,

încă înainte de a deveni o credinţă europénă. Grănicerii

şi dorobanţii au fost o încercare de reconstituire, de care

trebuie să ţinem socotélă. Dacă condiţiunile sociale şi eco

nomice, în cari se află ţéra înainte de ultimele reforme, şi

alte împrejurări de diferite naturi au împedecat acea re

constituire de a se completà întru téte, astăqi vedem că

reorganisarea armatei nstre a devenit posibilă şi că ea

este o necesitate absolută, atât din punctul de vedere eco

nomic, cât şi din acela al îndatoririlor situațiunii nstre

politice, care ne face o condiţiune de existenţă din pă

strarea neutralităţii nstre. Mininistrul Meu de Resbel Vă

va presentà proiectele menite a reconstitui într-un mod

definitiv şi îndestulător acestă instituţiune naţională.

La noi mai mult decât oriunde, biserica, afară de ca

racterul său propriu, a avut şi un caracter cu totul na

țional. Ea s'a înălţat ori a periculat cu mărirea sau scă

derea naţiunii. Erà dar natural ca, reintrând în posesiunea

drepturilor sale străbune, cele dintâi preocupări ale po

porului român să fie de a redà bisericii sale vechiul său

lustru. Reformele încercate de Guvernul trecut spre a

ajunge la acest scop, fiind precipitate, au dat ocasiune a

se crede că ar voi a se abate de la dogmele marei comu
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acésta cât mai curînd,Vă va presentà un proiect de lege,

care, păstrând autocefalia bisericii române, va da garanţii

puternice că voim a rămâne în sînul comunităţii ortodoxe

răsăritene.

Statul român consacră, în comparaţiune cu alte State,

sume destul de mari instrucţiunii publice; însă ori-cât de

multe ar mai consacră, ele ar fi nemerit întrebuinţate, căci

sunt cheltuielile cele mai producătre ce face un Stat. Pu

tem qice fără presumţiune că resultatele instrucţiunii pu

blice sunt destul de simţitére la noi ; dar tot de-odată

trebuie să mărturim că, dacă ea ar fi fost organisată în

tr'un mod sistematic şi dacă s'ar fi dat tot-deauna pre

ferinţă trebuinţelor celor mai neapărate, dacă s'ar fi acor

dat o mai mare atenţiune pentru formarea institutorilor

chemaţi a învăţă tinerimea, resultatele ar fi fost mult mai

mari; din nenorocire însă, pentru pregătirea acestora, abiă

s'a făcut un început anii trecuţi la Iaşi şi anul încetat la

Bucuresci. Ministrul Meu de Culte şi Instrucţiune publică

Vé va comunicà tóte sporirile făcute în anul expirat şi re

formele de cari instrucţiunea publică are nevoe spre a luă

o desvoltare mai mare şi mai raţionabilă.

Agricultura, comerciul şi industria naţională cer impe

rios, pe lângă crearea de instituţiuni de credit, căi de co

municaţiune.

Insemnatele sacrificii, cari s'au făcut până astăqi pentru

lucrările publice, din nefericire n'au dat resultatele ce ţéra

erà în drept a aşteptă.

Guvernul Meü a căutat a reparà, pe cât se pte, gre

şalele din trecut. Ministrul Meu de Agricultură, Comerciu

şi Lucrări publice, încă din sesiunea trecută, V'a înaintat

cererea unei concesiuni de drum de fer pentru partea de

peste Milcov şi puteţi fi încredinţaţi că acesta nu va fi

singura cerere de asemenea natură, fie pentru partea de

dincolo, fie pentru partea cea de dincóce de Milcov,în

faţa căreia aveţi a Vă află.

Nepăsarea ce a arătat ţéra pentru navigarea Dunării

am plătit-o scump, mai ales anul acesta, căci aflându-ne

la discreţiunea unei singure companii,fără altă concurenţă,

n'am putut exportà nici a patra parte din productele ce
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aveam disponibile,şi pe acelea chiar cu un navlu împătrit

de cel obicinuit. Atrag seriósa D-Vóstre atenţiune asupra

acestei nevoi, pot dice naţionale, şi sper că nu veţi cruţă

sacrificiile ce ar cere crearea unei noue companii.

Incă din anul trecut Vi s'a presentat o convenţiune în

cheiată între Rusia, Austria şi România, care avea de scop

navigabilitatea Prutului. Ea a provocat obiecţiuni serióse

în secţiunile fostei Camere, care a găsit că nu este destul

de asigurătâre pentru interesele néstre naţionale. După

nisce convorbiri urmate asupra acestei cestiuni, cred că

pot a Vă asigură de intenţiunile celor două Puteri con

tractante de a ne da, prin acte adiţionale, tte garanţiile

ce se vor găsi de cuviinţă. Navigabilitatea Prutului, Dom

nilor, răspunde la trebuinţele unei mari părţi a României

de peste Milcov şi, împreună cu căile ferate, cu emanci

parea embaticurilor din Iaşi, pentru care încă din anul

trecut Ministrul Meu V'a presentat un proiect, ea constitue

o justă compensare pentru vechia capitală a Moldovei, care

nu va încetà nici odată de a fi a doua a Nóstră reşedinţă.

Justiţia a atras asemenea seriósa atenţiune a Guver

nului Meu. A ridicà acéstă ramură a puterii Statului la

gradul de moralitate şi de demnitate necesară spre a puté

esercità o acţiune salutarie asupra societăţii a fost preo

cuparea constantă a Guvernului. Datoria nőstră este acum

a remediă defectele ce există în legislaţiunea nőstră. Spre

a ajunge la acest resultat, Ministrul Meu de Justiţie Vé va

presintà mai tóte proiectele prevăqute prin Constituţiune.

Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, am atins numai

puncturile principale ale obiectelor ce sunteţi chemaţi a

regulà; cu tóte acestea, aţi putut vede cât de mare şi la

boriósă este misiunea D-Vóstre. Sunt încredinţat că veţi

fi la înălţimea acestei misiuni şi că pentru realisarea ade

vératului progres nu Văva lipsi nici activitatea, nici pru

denţa.

Este mai mult de un an de când Mă aflam tot în acest

loc, înconjurat de representanţii naţiunii, şi le qiceam: « La

lucru, Români! la lucru cu zel şi patriotism!» Astăqi nu

pot decât a repeţi acele cuvinte, rugându-Vă cu stăruinţă

de a dovedi acum că sunteţi demni de încrederea ce apus

ţéra în Domniile-Vóstre.

Ian. 3 (15)
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Ian. 3 (15)

8 (20)

13 (25)

21 (2)

Dumneqeü să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre şi să pro

tege România.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitîre pentru anul

1868 este deschisă.

CAROL.

Ştefan Gol escu, I. C. Bratianu, G. Adri a n, Di m.

Gusti, Ant. Ar i on, P. Donic 1.

D-l Dimitri e Brati a nu merge la Viena, ca trimis extra

ordinar la înmormîntarea Imperatului Maximil i a n.

Se deschid negociari între România şi Serbia pentru încheia

rea unui tractat de amiciţie.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţa solemnă pe D-nii

senatori, cari merg în corpore ca să-I presinte Adresa.

Eminenţia Sa Prea Sfinţitul Metropolit Primat cetesce urmă

tórea Adresă:

Prea Inălţate Dómne ! Plini de iubire şi de devotament

către Persna Augustă a Măriei V6stre,venim, Prea Inăl

ţate Dómne, a înconjură Tronul cu ttă lealitatea şi a în

cepe cu maturitatea cerută lucrările nstre.

Ca interpreţi fideli ai simțemintelor sincere ce animéză

pe întregul popor al României,suntem datori Măriei V6stre

a Vé exprimă respectuos adevărul, că ţéra este unanimă

a înălţă rugile sale cele mai ferbinţi către A-Tot-Puternicul

pentru prosperitatea monarchiei,pentru încununarea tine

rei nőstre Dinastii cu téte fericirile domestice,pentru în

deplinirea aspirărilor naţionale de stabilitate unită cu liber

tatea, pentru consolidarea regimului nostru constituţional,

pentru respectul strictei legalităţi.

Sacrificiile de tot felul, ce Măria V6stră nu încetaţi de

a face pentru binele poporului român, sunt la ochii noştri

ai tuturor mai mult decât un bun augur, sunt în adevăr

garanţia nőstră cea mai sigură pentru un viitor ferice.

Fiţi bine încredinţaţi, Măria V6stră, că despre partea

nőstră concursul cel mai zelos nu va lipsi Guvernului Mă

riei V6stre pentru a-l conduce, fără preget şi în bună cre

dinţă, pe calea cea mai dréptă către scopul la care trebuie

să tindă ori-ce administraţiune probă şi inteligentă într-un

Stat liber şi sub un Principe magnanim şi liberal.
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Suntem fericiţi, Măria Ta, a Vă ură din curăţia inimei

o viéţă îndelungată pentru binele României şi pentru glo

rificarea crescândă a numelui Augustei şi StrăluciteiV6stre

familii.

Cu consilierii de încredere ai Măriei V6stre vom esa

minà tóte cestiunile, într'un spirit de mutuală confienţă şi

de sinceră cooperare la soluţiunea lor, în modul ce ni se

va păré mai conform cu interesele bine înţelese ale ţării.

Nu vom perde, Prea Inălţate Dómne, din vedere că şi

chiar cestiunile acelea ce concernă cu totul regimul nostru

interior ieaú proporţiuni însemnate, de îndată ce se légă

râtuşi de puţin cu relaţiunile nstre exterióre.

De aceea dar tte cestiunile de administraţiune şi de

legislaţiune, ce cad în atribuţiunile néstre constituţionale,

le vom tractà, dimpreună cu ministrii Măriei V6stre, ani

mați de acel simţ de prudenţă politică, care tot-deauna a

fost egida existenţei nstre naţionale.

Ast-fel, vom da atenţiunea nőstră cea mai scrupulsă şi

cestiunii delicate a străinilor de ritul israelit, emigraţi în

ţéră, cestiune care nu este nici decum suscitată de vre-o

persecuţiune religisă; căci acesta n'ar fi demn nici de tra

diţiunile néstre naţionale în materie de toleranţă, nici de

secolul în care trăim, nici de regnul liberal şi luminat al

Măriei V6stre.

Să trăiţi, Măria V6stră, întru mulţi şi fericiţi ani.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Sunt frte simţitor de bunele urări şi de sentimentele

leale de devotament ce-Mi exprimaţi. Grăbirea ce aţi pus

a veni în corp în jurul Me Mě mişcă adînc şi voi păstră

cea mai vie aducere aminte de acéstă măgulitóre urmare.

Camera Deputaţilor presintă Alteţei Sale Serenisime urmă

tórea Adresă:

Măria Ta! Naţiunea română, răspundând la apelul făcut

ei, în virtutea prerogativelor Tronului, suntem fericiţi ca

întâiele cuvinte ale representanţilor ei să fie pentru a ex

Ian. 21 (2)

23 (4)
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Ian. 23 (4)
primà simțemintele de iubire şi de devotament pentru

Măria Ta.

O dinastie aşezată pe instituţiuni democratice şi liberale

aú fost idealele Românilor. Măria Ta,întrunind pe Tronul

României virtuţile glorioşilor noştri Domnitori şi ale Ilus

trilor Voştri părinţi şi lucrând cu constanţă şi neobosire

pentru stabilirea sistemei constituţionale, cu téte dificul

tăţile ce înconjóră un nou regim, ai întărit şi mai mult

simțemintele de iubire şi de credinţă ale naţiunii pentru

Domnul său. Ea nu va uità nici odată că, în împrejurări

grele, Măria Ta ai rămas nestrămutat în hotărîrea de a

păstrà neclintite libertăţile publice.

Ca mandatari ai naţiunii, suntem dar datori şi fericiţi de

a constată că abiă un an şi jumătate de o sinceră funcţio

nare a instituţiunilor liberale a fost destul spre a aduce

o mare schimbareîn starea generală a ţării. Printr'o strînsă

unire între Guvern şi naţiune, acestă stare se va îmbună

tăţi din qi în qi mai mult.

Nevoile ce Măria Ta le semnalezi şi cari sunt simţite

de toţi vor dobândi o dréptă satisfacere. Adunarea naţio

nală nu va cruţă nici o ostenélă spre a căută şi a găsi,

împreună cu Guvernul Măriei Tale, mijlócele cele mai ni

merite pentru a aduce téte ameliorările putincióse la in

stituţiunile existente, a creă nouă mijloce de îmbunătăţire

a condiţiunilor morale şi materiale ale ţării şi a da ast

fel mulţumire tuturor intereselor. Ea se va ocupà îndată

şi cu seriositate de tóte proiectele de legi ce anunţă Gu

vernul Măriei Tale şi cari sunt menite a ne duce la acele

resultate fericite.

In cât se atinge de cestiunea cea delicată a străinilor

de ritul israelit, emigraţi în ţéră, cari au găsit în Româ

nia, în tóte epocele, o deplină toleranţă pentru cultul lor

şi de care se bucură şi astăqi în tótă plenitudinea, ca

representanţi ai naţiunii, vom pune atenţiunea cea mai

pătrundătóre spre a da acestei cestiuni o soluţiune sa

tisfăcătre dreptăţii şi intereselor poporului român.

Interpreţi ai naţiunii, luăm aceste obligamente solemne

către Măria Ta şi Te asigurăm că România, încredătóre

în simțemintele pure şi generóse, în vederile înalte, în

cugetările adevărat românesci ale Suveranului său, pri-
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vesce acum cu credinţă spre viitor şi este gata la ori-ce

sacrificii,pentru-ca Tronul unit cu naţiunea să ptă merge

acolo unde gintea şi posiţiunea nőstră ne comandă a

ajunge.

Să trăiesci Măria Ta! Să trăiască România !

Preşedintele Adunării, Dr. A. Fătu; Vice-Preşedinţi: St.Tur

navitu, G. Arghiropulo, C. A. Rosetti; Secretari : Al.

Gi ani, Gheorghiu, G. Brătianu, C. Săvoiu, N. Moscu, I.

Codrescu; Cestor: P. Ciucă.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Acéstă Adresă este pentru Mine cu atât mai preţisă,

vëdênd că tótă Camera sa grăbit a Mi-o presentà. Vë

mulţumesc de acestă măgulitóre atenţiune, precum şi de

sentimentele şi de urările bine simţite ce-Mi exprimaţi;

mai ales însă Vă mulţumesc de asigurările ce-Mi daţi şi

cari Îmi sunt cu deosebire scumpe. Am ferma încredere

că Vë veți grăbi a da o soluţiune promptă şi satisfăcă

tóre cestiunilor importante şi că veţi da tot concursul Gu

vernului Mel pentru a-i uşurà sarcina; ast-fel ţéra întrégă

şi Domnitorul ei Vé vor fi recunoscători.

I)iarele francese răspândesc sgomotul despre organisarea

unor bande bulgare în România.

Camera Deputaţilor adoptă cu mare majoritate trecerea la

ordinea dilei asupra interpelării d-lui Petre P. Carp,privitóre

la bandele bulgare.

«Monitorul Oficial, publică următorul comunicat relativ la

bandele bulgare:

Unii din speculanţii străini, aşezaţi în ţéră, cari a

profitat mult prin operaţiunile lor asupra efectelor publice

române, ce erau frte scăqute în trecut, véqând că, cu

ridicarea creditului nostru, s'a stins pentru dînşii o sor

ginte de înavuţire, au căutat un mijloc spre a puté sdrun

cinà iarăşi acel credit. Acest mijloc a fost de a răspândi

în străinătate vestea că în România ar fi bande de Bul

gari şi de Sârbi, angagiate şi comandate de ofiţeri străini,

Ian. 23 (4)

28 (9)

Febr. 1 (13)

3 (15)
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Febr.

Marţ.

Apr.

3 (15)

10 (22)

16 (28)

8 (20)

10 (22)

29(10)

30(11)

1 (13)

6 (18)

25 (6)

26 (7)

2 (10)

cu intențiunea de a năvăli în Turcia şi a deschide ast-fel

cestiunea Orientului. Din nenorocire, aceste machinaţiuni

de bursă au găsit un sprijin din partea acelora cărora

nu le place starea de lucruri de astăqi în România şi

ast-fel aceste nuvele false au putut sburà pe firul elec

tric în tte capitalele Europei şi a se acredità.

Guvernul şi Camera Deputaţilor au protestat cu ener

gie şi în unanimitate în contra unei asemenea manopere;

iar Europa va fi în curînd încredinţată că în România

domnesce deplină linişte şi că nici un Stat vecin nu are

a se îngriji că ar puté să-i vie vre un neajuns de pe te

ritoriul român.

Se promulgă legea, prin care se acordă o recompensă na

țională mamei şi surorilor reposatului Locotenent princiar

Anastasie Panu, ca semn de recunoscinţă şi spre răsplatirea

serviciilor făcute în anul 1858 causei autonomiei şi unirii

României. »

Se promulgă legea pentru pensiuni.

Guvernul emite o circulară catre Puteri, prin care arată

că România nu umblă a turburà pacea Orientului, ci caută

a se organisà înăuntru.

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, accentuéză atitudinea

reservată a Prusiei în cestiunea Orientului.

Se promulgă legea pentru vînarea domenielor Statului.

Se promulgă legea pentru drumuri.

Diarele vienese răspândesc sgomotul despre persecuţiunile

Israeliţilor în România.

Alteţa Sa Serenisimă face o călătorie în Moldova.

Representanţii României şi Rusiei, d-nii St e e ge” şi Offen

berg,se întrunesc pentru a elaboră o Convenţiune consulara.

Camera Deputaţilor adoptă trecerea motivată la ordinea

ilei asupra interpelării D-lui P. P. Carp, declarând că acusă

rile de persecuţiuni în contra Israeliţilor sunt neîntemeiate.

D-l Melli net, Agentul şi Consulul general al Franciei, e

primit în audienţă oficială pentru a presentà scrisorile sale

de acreditare. D-sa se adreseză către Alteţa Sa Serenisimă cu

următórele cuvinte :

Alteţă,am onére a depune în mânile Alteţei V6stre epis

tolele prin cari Impăratul,Augustul meu. Suveran, mă acre

ditéză pe lângă Alteţa V6străîn calitate de Agent şi Consul

general al Franciei.
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Mă felicitez că am fost de-adreptul însărcinat de Imp

ratul a oferi Alteţei Vóstre asigurările constantei Sale

amiciţii, precum şi expresiunea urărilor Sale sincere pen

tru fericirea personală a Alteţei Vóstre şi pentru pros

peritatea naţiunii române.

Cutez a speră, Monseniore, că bună-voinţa Alteţei V6stre

îmi vaînlesni misiunea ce-mi este încredinţată şi voi fi fe

rice, dacă voi parveni prin propriele mele silinţe de a

înmulţi încă, de este cu putinţă, raporturile de mutuală

simpatie şi de interese comune, ce tot-deauna a sub

sistat între Francia şi România!

Măria Sa răspunde:

Primind epistolele cariVé acreditézăîn calitate de Agent

şi Consul general lângă Mine, Mě simt fericit de a avé

din noi ocasiunea de a exprimă tötă recunoscinţa Mea

pentru viul interes, simpatiile şi solicitudinea ce Maie

statea Sa Impăratul, Augustul Vostru Suveran, a avut

tot-deauna pentru România. Cu fericire văd o nouă do

vadă a bine-voitórelor Sale disposiţiuni în graţiésele asi

gurări, cu cari Maiestatea Sa a bine-voit mai cu semă a

Vë însărcină, şi sunt adînc mişcat. Fiţi convins, Dom

nule Agent şi Consul general, că România nici odată nu

va uità tóte câte Francia a făcut pentru dînsa şi că-i

va conservă tot-deauna simțeminte de vie recunoscinţă.

Guvernul Mei se va grăbi aVëface misiunea ceVé este

încredinţată cât se va puté mai lesniciósă şi mai plăcută,

şi în ori-ce împrejurare puteţi comptà pe sprijinul Me.

D-l Ştefan Golescu, Preşedintele Consiliului Ministrilor,

demisionéză.

D-l General Nicolae Golescu,însărcinat cu formarea nou

lui Ministeriü (al V-lea),îl compune ast-fel: General Nicolae

Golescu, Preşedinte şi Externe; Ioan Brătianu, Interne

şi ad-interim Finanţe; Anton Arion, Justiţie; Colonel G.

Adrian, Răsboiü; Panait Donici, Lucrări publice; Dimi

trie Gusti, Culte şi Instrucţiune publică.

Tret-leci de ani de Domnie. 1 1

1868

Apr. 28 (10)

» 29 (11)

Maiü 1 (13)
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Maiü 4 (16)

9 (21)

10 (22)

Senatul cere presentarea corespondenţei diplomatice privi

tóre la cestiunea israelită.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Ministrului de Răsboiu urmă

tórea scrisre :

IDomnule Minis/ru,

Respectul ce am pentru om şi iubirea ce port osta

şului, care are un îndoit titlu la a Mea afecţiune, ca

cetăţén precum şi ca apărător al patriei, M'aú îndemnat

a desfiinţă în armată o pedepsă, care nici decum nu este

de natură a înălţă în sufletul soldatului simțemintele de

onóre şi de morală,pedepsă la care n'am dat nici odată

sancţiunea Mea decât cu inima mâhnită.

Doresc, Domnule Ministru, ca, cu aniversarea suirii

Mele pe tron, corecţiunea corporală, condemnată în mai

tóte armatele, să înceteze şi la noi şi ca ea să fie în

locuită prin altele mai în raport cu principiile de uma

nitate.

Te rog dar, Domnule Ministru, ca îndată să înaintezi

Adunării un asemenea proiect de lege, care va pune

decisiunea Mea în armonie cu Codul penal al Östei.

Primesce, Domnule Ministru,încredinţarea stimei Mele.

Cotroceni, 9 (2) lMarii S68 CAROL.

Cu ocasiunea serbării aniversare de 10 Maiu, Alteţa Sa Se

renisimă adreseză Primarului capitalei următrele cuvinte:

Domnule Primar,

Domnilor Delegaţi,

Astădi doi ani, pentru întâia dată, poporul român se

manifestă Mie prin acela din capitală, şi negreşit că cele

dintâi impresiuni a hotărît despre destinurile néstre. L'am

simţit tînăr ca şi Mine, cu o speranţă nemărginită în vii

tor ca şi Mine, cu credinţa în bine ca şi Mine De atunci

am străbătut tóte unghiurile României şi M'am convins că
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Bucurescii a fost credinciósa expresiune a naţiunii. Acest

contact necurmat cu naţiunea M'a întărit în cele dintâi

impresiuni şi M'am asigurat despre virtuţile poporului la

ale cărui destinuri Providenţa M'a chemat să președ.

Primesc dară măgulitórele felicitări ce-Mi adresaţi, căci

ele se resfrâng asupra naţiunii întregi, fiind-că Domnitorul

unei naţiuni libere nu pte fi decât adevărata sa expre

siune, adevăratul ei representant!

Se promulgă noua lege de percepţiune.

Adunarea Deputaţilor votéză (79voturi pentru şi 23 contra)

concesiunea de căi ferate Strusberg şi Oppenheim.

Principele Michail al Serbiei e asasinat în parcul de la

Topşider.

Alteţa Sa Serenisimă călătoresce la Tîrgovişte.

D-l Dimitrie Brătia nu e numit trimis extraordinar la ser

barea căsătoriei Principelui Umberto al Italiei cu Principesa

Ma rga r et a.

Senatul adoptă un vot de neîncredere în Guvern (32 voturi

pentru, 8 contra, 14 abţineri).

Se promulgă legea pentru organisaţiunea armatei.

Camera Deputaţilor votéză încredere Guvernului (70 voturi

pentru, 20 contra).

Senatul e disolvat prin Decret Domnesc.

Se promulgă legea misiunii elveţiane pentru organisarea

postelor. -

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitére se închide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Deputaţi,

La deschiderea sesiunii actuale am expres încrederea

Mea în Domniile-Vóstre, basată pe convingerea ce aveam

şi am că, ori de câte-ori un Guvern face cu sinceritate şi

lealitate apel la ţéră, va găsi într'însa un răsunet puternic.

Sesiunea ce expiră astăqi. Mi-a dovedit că nu Mă în

şelam şi sunt fericit de a constată că, după Constituantă,

Adunarea actuală este acea care a făcut cele mai mari

şi mai importante legi; şi, ca să nu citez aci decât trei,

voiü aduce aminte că aţi înzestrat ţéra cu legea organi

1868

Maiü 10 (22)

25 (6)

28 (9)

29 (10)

31 (12)

Iunie 1 (13)

2 (14)

10 (22)
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Iunie 10(22)

12 (24)

17 (29)

22 (4)

Iulie 11 (23)

12 (24)

18 (30)

Aug. 1 (13)

până la

4 (16)

sării armatei, a poliţiei rurale şi a drumurilor de fer, cari

sunt menite a produce resultatele cele mai fecunde pentru

prosperitatea şi întărirea materială şi morală a României.

Dacă efectele unora din legile ce aţivotat a fostîntârqiate

prin causele ce a adus disolvarea Senatului, am, Dom

nilor. Deputaţi, ferma şi deplina credinţă că Senatul viitor,

răspundând mai bine la speranţele şi aşteptările României,

ne va face să recâştigăm timpul perdut.

Mulţumirile ce vin de a Vă exprimă pentru lucrărileîn

semnate ce aţi săvîrşit şi pentru concursul leal, patriotic

şi inteligent ce aţi dat Guvernului Meu, fără nici o preo

cupare de partidă, sunt sigur, Domnilor Deputaţi, că le-aţi

găsit dejà în consciinţa Domniilor-V6stre şi că, întorcân

du-Vă pe la districte, le veţi află şi mai puternice în mij

locul concetăţenilor. Domniilor V6stre,în recunoscinţa tutu

ror Românilor.

Dumnedeú să Vă aibă întru a sa sântă pază.

Sesiunea anului 1867-1868 este închisă.A. CAROL.

I. C. Brătianu, G. A dri a n, D. Gusti, Ant. I. Arion ,

P. Doni c i.

Principele Jerôm e Napoléon visitéză pe Alteţa Sa Sere

nisimă.

Alteţa Sa Serenisimă dăruesce schitului Ciolan 400 galbeni

pentru terminarea reparaţiunii bisericii.

Alteţa Sa Serenisimă face excursiuni în judeţele Prahova şi

Buzéü.

Scupcina din Belgrad proclamă de Principe al Serbiei pe

Mila n Obr e n ovi c i.

Guvernul român încheie o Convenţiune postală cu Austro

Ungaria. -

Mişcările revoluţionare din Bulgaria cresc.

« Monitorul Oficial» publică un comunicat privitor la trecerea

unei bande de 150 Bulgari peste Dunăre pe la Petroşani şi la

măsurile luate în contra uneltirilor de natură a compromite

neutralitatea teritoriului român.

Se promulgă legea pentru formarea Curţii cu juraţi.

Alteţa Sa Serenisi mă pornesce într'o călătorie prin Mus

cel, Argeş şi Dîmboviţa. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă

răspunde la cuvintele de bine-venire rostite de Primarul din

Pitesc :
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Vé mulţumescpentru simțemintele şi iubirea ce-Mi ară

taţi cu ocasiunea trecerii Mele pe aci.

Preşedintelui Consiliului general al judeţului Muscel Alteţa

Sa Serenisimă îi adreséză următérele cuvinte :

Cu a D-Vóstre îngrijire şi cu braţele locuitorilor, sper

în curînd a avé acest drum (spre frontiera Austriei), atât

de dorit şi de folositor pentru ţéră.

Primarul comunei Dragoslavele întîmpină pe Alteţa Sa Sere

nisimă dicându-I:

Prea Inălţate Dómne, la sosirea Măriei V6stre în acestă

comună, pătrunşi de simțeminte şi eminentă bucurie şi iu

bire către Augusta Vóstră persénă,pentru-că aţi bine-voit

a călcà şi peste strîmte şi coborîtóre drumuri, venim, cu

cel mai profund respect, în numele locuitorilor, a depune

la piciórele Inălţimii Vóstre sincerile néstre salutări.

Fiţi siguri, Prea Inălţate Dómne,căvenirea Alteţei V6stre

în rîpile acestea ne va lăsà nouă şi succesorilor noştri o

vie şi memorabilă plăcere, şi nu ne rămâne decât a ne unii

inimile şi vocile îndreptându-le cătreCel A-Tot-Putinte, ru

gându-l să dea iubitului nostru Domn Carol I qile înde

lungate şi pacinice, spre a conduce România pe calea pro

gresului, măririi şi fericirii.

Să trăiesci Măria Ta!

Prospere şi înfloréscă tot românismul!

Măria Sa răspunde:

Sunt prea bucuros aflându-Méîn mijloculVostru în aceste

locuri aşă de grele şi măreţe, cari în curînd se vor uşurà

prin braţele Vóstre; primirea V6stră Mě face mai mult a

Měîngriji de traiul Vostru cel bun, care e şi fericirea Mea.

Cetăţenii din Rucăr se adreseză ast-fel către Alteţa Sa Se

renisimă:

Prea Inălţate Dómne, Augusta Măriei V6stre presenţă

între noi, locuitori isolaţi ai Carpaţilor, umple inima nőstră

1868

Aug. 1 (13)

până la

»

4 (16)
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de o vie mulţumire. Comuna Rucăr se simte transportată

de fericire, Prea Inălţate Dómne, că i se presintă acéstă

frumósă ocasiune de a puté să depună la piciórele Inăl

ţimii V6stre asigurarea despre al ei sincer şi profund

devotament către Augusta Măriei V6stre persénă.

Dar comuna Rucăr nu se opresce numai întru a se

felicità de a Măriei V6stre bună-venire; ea cutéză a-şi

permite cevà mai mult, cutéză a Vă rugă umilit, Prea Inăl

ţate Dómne, ca Măria V6stră, în părintésca solicitudine

ce aveţi pentru prosperitatea Statului şi a supuşilor Mă

riei V6stre, să bine-voiţi a-i permite a ridicà puţin vălul

miseriilor sale, căci acestă comună, Prea Inălţate Dómne,

are miserii !!!

Ei bine, miseria cea mai aprigă, sursa tuturor celor

lalte miserii cari împedecă prosperitatea acestei comune,

este, Prea Inălţate Dómne, lipsa absolută pentru dînsa

de o cale de comunicaţiune.

Bine-voiţi, Prea Inălţate Dómne, a ne scîte din acestă mi

serie. Bine-voiţi a face să ptă şi comuna nőstră Rucăr

a comunicà liber, ca tîte cele-lalte comune din ţéră! Bine

voiţi a o dotà cu o linie de şosea,începând din Câmpulung,

traversând Rucărul, şi de aci înainte până la frontieră,

până la punctul numit Giuvala, şi comuna Rucărul îm

preună cu ş6se judeţe: Muscel, Argeş, Olt, Teleorman, Ro

manaţi şi Dolj, cari n'aú altă linie mai directă de comuni

cațiune cu Braşovul, cu Austria, se vorgrăbi a ridicà Măriei

Vóstre un mare monument şi vor scrie pe dînsul cu litere

de aur : Glorie şi recunoscinţă eternă bunului Domnitor

Carol I !!!

Ne place a speră, Prea Inălţate Dómne, că umilita nőstră

rugăciune va fi bine primită de Inălţimea Vóstră; ne place

a speră că Măria V6stră nu veţi voi a privà posteritatea

de fericirea de a Vă bine-cuvîntà, şi în acestă dulce spe

ranţă, cu un singur glas, pornind din fundul inimilor n

stre, qicem:

Să trăiesci Măria Ta! Să trăiască România!

Măria Sa răspunde:

Bunilor locuitori, acestă miserie, cu ajutorul lui Dumne
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deú, se va înlăturà şi se va face şi acolo un drum de

comunicaţiune, spre uşurarea Vóstră şi folosul întreg al

ţării.

Primarul din Tîrgovişte rostesce următórele cuvinte catre

Alteţa Sa Serenisimă:

Prea Inălţate Dómne, cetăţenii tîrguveșteni, cari avură

fericirea a Vé vedé în mijlocul lor de trei ori în curs

de doi ani,primind plăcuta scire despre trecerea Inălţimii

Vóstre, din călătoria făcută în judeţul Muscel, pe lângă

Tîrgu-Vestei, vin prin mine, ca representant al lor, a Vé

exprimă, cu cel mai profund respect, nespusa bucurie ce

a causat acéstă scire.

Prin neîntreruptele visitaţii ce faceţi ţării, până şi în

cele mai nestrăbătute ale ei părţi, Tîrguveștenii, védènd

că Suveranul Românilor nu cruţă osteneli, nici sacrificii,

şi nu se gândesce decât la prosperitatea poporului Séü,

Vă salută din inimă şi Vé uréză : Bine aţi venit, Inăl

ţimea Vóstră!

Să trăiască Inălţimea Sa Carol I. Domn al Românilor,

mulţi şi fericiţi ani !

Să trăiască Guvernul Inălţimii Sale!

Măria Sa réspunde:

Voiü fi fericit când voi cunsce cu deplinătate ţéra

şi trebuinţele locuitorilor. El prin D-Ta mulţumesc Tir

guveștenilor de iubirea ce Mi arată.

In comuna Bâldana-Fundata Alteţa Sa Serenisimă este întîm

pinată cu următórele cuvinte :

Sire! De câte-ori bine-voiţi (deşi în trécăt) a visità co

munele néstre, să credeţi, Sire, că inimile tuturor locuito

rilor acestor comune tresar de bucurie, vădênd Augusta

şi plină de bună-voinţă Inalta persénă a Alteţei Vóstre.

Vă salutăm dar, Sire, cu profund respect şi din inimă

Vă urăm ani mulţi şi fericiţi !

Facă cerul ca Dinastia Alteţei Vóstre să se perpetue pe

tronul Românilor !!!
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Măria Sa răspunde:

Aceste manifestări de iubire umpléndu-Mi sufletul de

mulţumire, Imi impun tot odată şi datoria de a lucră cu

îndoite puteri la fericirea României, care este şi a Mea.

In comuna Măgureni, preotul adreséză Alteţei Sale Sereni

sime următórele cuvinte :

Prea Inălţate Dómne, sătenii plugari din acestă comună

Măgureni, astăqi, saltă de cea mai vie bucurie, când au

vëdut pe iubitul lor Suveran pentru prima 6ră venit să

nătos în mijlocul lor. De acum înainte se simt cei mai fe

riciţi, dorind a fi pentru tot-deauna puşi sub protecţia şi

îngrijirea Măriei V6stre. Bine-voiţi, Măria V6stră, a primi,

prin mine, devotamentul ce avem pentru Ilustra persénă

a Măriei V6stre, care din adîncul inimei strig: Să trăiţi

Măria V6stră! Să trăiască Ilustra familie a Măriei V6stre

ereditare ! Să trăiască actualul Guvern al Măriei V6stre!

Să trăiască România!

Măria Sa răspunde:

Şi Eü sunt plin de bucurie, puténdu-Vé pentru întâia

óră visità în pacinicele V6stre case.

Primarul din Proviţa cuvîntéză ast-fel către Alteţa Sa Sere

nisimă:

Prea Inălţate Dómne, subsemnatul, Primarul comunei

Proviţa-de-sus, compusă din 340 familii, vine cu cel mai

profund respect, Prea Inălţate Dómne,în numele comunei

întregi, a Vă felicità de buna-venire a Măriei V6stre în

acéstă comună.

Să trăiţi Prea Inălţate Dómne! Să trăiască Guvernul

şi tótă România,una şi nedespărţită!

Măria Sa réspunde:

Să trăiţi şi Voi, bunilor locuitori ai munţilor!

Primarul din Brebu se adreseză în următorul mod Alteţei

Sale Serenisime:
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Prea Inălţate Dómne,Consiliul şi locuitorii comunei Bre

bu, astăqi, văqêndu-şi îndeplinită dorinţa ce aveau de a fi

norociţi cu presentarea Inălţimii Vóstre în mijlocul lor şi

simţindu-se frte fericiţi de acestă ocasiune, vin prin or

ganul meu a Vë exprimă adînca lor mulţumire,urându-Vé

bună-venire, şi a chemà asupra-Vé benedicţiunea cerului,

ca să Vă trimită ani mulţi şi fericiţi, să puteţi împlini cu

sanctitate marea epocă a regenerațiunii Românilor, asigu

rându-Vă tot de-odată despre adîncul respect şi devota

mentul ce tot-deauna a păstrat şi va păstrà pentru Augu

sta-Ţi persónă.

Prea Inălţate Dómne,Vă rog cu acestă ocasiune ca, după

datorie şi datini, să-mi permiteţi a Vă presentà pânea şi

sarea, ca simbol de credinţă, pace şi fericit viitor.

Să trăiţi Măria V6stră!

Trăiască Ilustra Măriei Tale familie!

Trăiască România !!!

Măria Sa răspunde:

Imi pare bine că am venit să Vé vëd aci şi Vé mul

ţumesc pentru urările ce-Mi adresaţi.

Alteţa Sa Serenisimă întreprinde o excursiune în judeţul

Ilfov.

In urma demisiunii Colonelului Adrian, d-l Ioan Bră

ti a nu este numit Ministru de Răsboiü ad-interim şi d-l Anton

Arion Ministru de Interne ad-interim.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în munţii Dîmboviţei şi ai Pra

hovei.

Se deschide sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre

prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Deputaţi,

In urmarea disolvării Senatului şi în conformitatea li

terei Constituţiunii, Eu am convocat pe cel noi în terminul

prescris de art. 9 pentru astăqi, 2 Septembre.

Art. 81 din Constituţiune cerênd ca, de-odată cu Senatul,

să fie convocată şi Adunarea Deputaţilor, D-Vóstre aţi fost

dar asemenea convocaţi în sesiune extraordinară.

Pe lângă cele-lalte lucrări rămase din sesiunea trecută,

Aug. 1 (13)

pâna la

4 (16)

» 5 (17)

» 12 (24)

» 14 (26)

Sept. 2 (14)
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Sept. 2 (14) veţi avé a Vă ocupà în acéstă sesiune, Domnilor. Deputaţi,

şi cu budgetul eserciţiului 1869.

Dumneqeú să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V6stre.

Sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor este de

schisă.

Dat în Bucuresci, 2 Septembre 1868.

(AIR() IL.

I. C. Brătianu, D. Gusti, Anton I. Ar i o n, P. Doni c i.

Domnilor. Senatori,

V'am convocat astăqi, la 2 Septembre, în sesiune extra

ordinară, atât în conformitatea literei Constituţiunii, care

prin art. 95 cere, în cas de disolvarea uneia din Adunări,

convocarea Corpurilor legiuitîre în termin de trei luni, cât

şi spre a da cestiunii căilor ferate soluţiunea ce ţéra aş

téptă cu nerăbdare a vede cu o di mai curînd.

Eu recomand acest important proiect de lege la matura

chibzuire a Senatului.

Dumnedeü să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V6stre.

Sesiunea extraordinară a Senatului este deschisă.

Dat în Bucuresci, 2 Septembre 1868.

(ARC)L.

I. C. Brătianu, D. Gusti, Anton I. Ario n, P. Doni c i.

3 (15) Alteţa Sa Serenisimă întreprinde o excursiune în Ialomiţa.

10 (22) Inaugurarea lucrărilor căiei ferate Bucuresci-Galaţi. La toas

tul ridicat pentru Alteţa Sa Serenisimă, Alteţa Sa Serenisimă

respunde:

Sper că, de astădi într-un an, vom închină al doilea pa

har, pentru a inaugură linia întrégă în tot parcursul.

» 15 (27) Alteţa Sa Serenisimă deschide sesiunea Societăţii literare ro

mâne prin următorul cuvînt:

Sunt mîndru de a Mě află astădi în mijlocul Domniilor

Vóstre ca membru, dar şi ca Protector. Véd cu mare bu

curie că aţi pus iute fundamentul pentru literatura şi limba

nóstră, spre a ridicà acum templul lui Apollon în România.
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Istoria ne arată că o naţiune care,ţine la desvoltarea

artelor şi a sciinţelor, ajunge lesne acest fericit scop, ce

este mărimea, tăria şi independenţa unui popor.

Doresc deci ca töte lucrările Domniilor-Vóstre să fie

bine-cuvîntate pentru fericirea Românilor.

Regina Elisabeta a Spaniei e detronată şi părăsesce ţéra.

Senatul votéză concesiunile căilor ferate numite Strusberg

şi Oppenheim.

Se promulgă legea pentru căile ferate concesionate.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre se închide prin

următorul Mesagiü Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Covocându-Vé în sesiune extraordinară, ca să Mă con

form art.95 din Constituţiune şi ca săVé pun cu o oră mai

înainte în posiţiune de a dotă ţéra cu drumuri de fer,sciam

că Vë expun la un mare sacrificiu, acela de a părăsi inte

resele D-Vóstre agricole în timpul cel mai emininte. Graba

ce aţi pus de a răspunde la apelul Meü şi activitatea ce a

domnit în lucrările D-V6stre au fost satisfacţiunea cea mai

vie ce aţi putut da ţării şi Mie, pentru care Vă mulţumesc

din inimă.

Acum, Domnilor Senatori, după ce V'aţi făcut datoria în

interesul binelui public, puteţi a Vă întórce în districtele

D-Vóstre şi a Vă ocupà de interesele D-Vóstre,siguri fiind

că Prea-Puternicul va bine-cuvîntà ostenelele ce V'aţi dat,

atât ca cetăţeni cât şi ca părinţi de familie.

Sesiunea extraordinară a Senatului este închisă.

(ARC)IL.

Ministri: Nicolae Golescu, I. C. Brătianu, D. Gusti

Anton I. Arion, P. Doni c i.

Domnilor Deputaţi,

Conformându-Mě literei Constituţiunii, a trebuit să Vă

convoc, de-odată cu Senatul,în timpul cel mai emininte al

anului, când interesele agricole reclamă presenţa celor mai

mulţi dintre D-Vóstre. Acesta fiind negreşit causa din care

1868
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20 (2)

21 (3)
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Sept. 21 (3)

Oct. 1 (13)

» 4 (16)

19 (31)

Nov. 4 (16)

Adunarea Deputaţilor nu sa putut completă în acestă se

siune şi, spre a nu adăogà sacrificiile ce aţi făcut prin

graba ce aţi pus, răspundând la apelul Meü;

Eü declar sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor

închisă.

CAROL.

Ministri: Nicolae Golescu, I. C. Brătianu, D. Gusti,

Anton I. Ario n, P. Doni c i.

Cu ocasiunea visitării casarmei regimentului al 5-lea de li

nie, Alteţa Sa Serenisimă, réspundând la un toast al Colonelului

Ce r nat, rostesce următórele cuvinte:

Vë mulţumesc din inimă pentru simțemintele ce-Mi ex

primaţi. Sunt tot-deauna fericit când Mě aflu la un loc

cu armata, şi organisaţiunea în acest corp a mesei ofiţe

rilor, ast-fel după cum am dorit-o, Imi face cea mai mare

plăcere. Ofiţerii aflându-se ast-fel împreună mai mult timp,

spiritul de corp şi amórea reciprocă de camaradi se vor

mări.

Sper că, în curînd, esemplul ce dă regimentul al 5-lea

va fi urmat şi de cele-lalte corpuri.

Să trăiască regimentul al 5-lea!

D-l Constantin Her a cli de este numit Ministru al Jus

tiției.

Alteţa Sa Serenisimă plécă la Giurgiu pentru a visità lucră

rile căiei ferate Bucuresci-Giurgiu.

Guvernul român răspunde la nota Porţii privitóre la bandele

bulgare.

Alteţa Sa Serenisimă face o excursiune în Argeş.

Baronul Fava, representantul Italiei la Bucuresci, este pri

mit în audienţă oficială şi adreséză Alteţei Sale Serenisime

următórele cuvinte:

Alteţă Serenisimă, am onére de a remite în mânile Inăl

ţimii Vóstre scrisorile ce mă acreditéză pe lângă Alteţa

Vóstră în calitate de Consilier de legaţiune însărcinat cu

Agenţia şi Consulatul general al Italiei.
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Maiestatea Sa Regele, Augustul me Stăpân, doresceviü

a menţiné şi a desvoltà din ce în ce mai mult bunele ra

porturi ce există, din fericire, între Italia şi România.

Acéstă dorinţă este tot de-odată conformă cu sentimentele

de amicie sinceră,de cari Regele şi Guvernul Săü sunt ani

mați pentru perséna Inălţimii Vóstre.

In acest spirit mă voi sili de a îndeplini bine misiu

nea ce-mi este încredinţată, reamintindu-mi urările ce Ita

lia forméză pentru fericirea României.

Cutez a speră că, puindu-mi tot zelul meu,voi reuşi a

merità bine-voitórea indulgenţă a Inălţimii Vóstre.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Agent,

Sunt prea fericit, primind scrisorile Vóstre de creanţă,

de a găsi o nouă ocasiune spre a exprimă representan

tului Italiei în România adînca şi sincera Mea recunos

cinţă pentru probele numeróse de interes, de simpatie şi

de amicie ce Maiestatea Sa Regele, Augustul Vostru Su

veran, nu încetéză a da atât ţării cât şi persénei Mele.Vé

va fi frte lesne, Domnule Agent, de a întreţiné bunele

relaţiuni dejà atât de bine stabilite între ambele ţări. Gu

vernul Mei se va grăbi a Vé face misiunea cât se pte

mai plăcută; cât despre Mine, doresc ca so împliniţi mulţi

şi îndelungaţi ani.

Sabri Paşa, Guvernatorul vilaetului Dunării, face la Rus

ciuc o primire festivă şi pompésă Alteţei Sale Serenisime Dom

nului Carol I.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitóre se deschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Aflându-Mé astăqi în mijlocul Domniilor-V6stre, cel din

tâi simțemînt de datorie ce se deştéptă în inima Mea, ca

şi într'a D-Vóstre, negreşit, este de a mulţumi cerului că

1868
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Nov. 15 (27) şi în anul acesta a întins asupra nőstră bine-cuvîntarea

sa de pace şi de abundenţă. Într-adevăr, nu numai că am

putut exportà în acest an întreit decât altă dată, dar re

servele ce nu s'a exportat încă sunt imense. Acestă pros

peritate a dovedit că, dacă nenorocirile din urmă a fost

un bold spre a ne îmbărbătă ca să luptăm contra lor, sîrta

bună este şi ea pentru popérele cele viguríse un stimu

lent puternic pentru desvoltarea activităţii naţionale.

Dacă, Domnilor, am constatat cu fericire marea crescere

a activităţii poporului român, Imi împlinesc o datorie con

statând buna ordine ce domnesce în ttă ţéra; pot qice cu

mîndrie că naţiunea română înaintéză cu paşi repeqi spre

a ocupà un loc în societatea modernă, unde naţiunile se

clasifică după garanţiile ce dau de moralitate, după titlu

rile de serviciuri ce aduc umanităţii.

Un incident numai a venit să turbure acéstă armoni

ósă stare de lucruri: acela de la Petroşani, unde un nu

măr de străini, favoraţi de situaţiunea localităţii, au putut

dejucà supraveghiarea autorităţilor nstre, putându-se în

truni şi trece Dunărea.

Desvoltarea tuturor ramurelor activităţii naţionale cere

ca şi administraţiunea să devină din di în qi mai în ra

port cu necesităţile sociale. Aţi făcut mult, Domnilor, pen

tru acésta în sesiunea trecută. Guvernul Meü caută la rîn

dul săü să aducă îmbunătăţirile ce-l privesc.

Dar spre a ajunge la acesta, trebuie să ţinem de aprépe

în vedere starea finanţiară, de la care depinde tétă des

voltarea materială a unui Stat şi pentru care creditul este

adevăratul dinamometru. In privinţa acesta constatăm cu

bucurie că efectele publice, sporite în anul 1867 cu 15 la

sută, s'au urcat în acest an încă cu 18. Ast-fel obligaţiu

nile rurale, cari la începutul anului acesta avea curs de

78, acum se cumpără cu 96, iar obligaţiunile Oppenheim

cu 84; şi cum putea fi într'alt-fel, când acum, nu numai că

budgetele néstre nu se echilibréză cu un deficit, dar ele

lasă încă un escedent? Intr-adevăr, eserciţiul anului 1867

s'a închis cu un prisos de peste 20 miline lei vechi, cu

cari s'a putut acoperi deficitul anului 1866, fără să mai

fim nevoiţi a recurge la un nou împrumut. Eserciţiul anu

lui curent, dacă nu va lăsà un prisos atât de mare, nu
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trebuie să uităm câte îmbunătăţiri s'au adusîn deosebitele

servicii, câte construcţiuni şi mai cu smă câte reparaţiuni

s'aú făcut. Budgetele anului viitor, ce sunt în cercetarea

comisiunii D-Vóstre, Vă încredinţéză că era împrumutu

rilor este închisă şi că nici contribuabililor nu se cer sa

crificiuri nouă, deşi avem cu drumurile de fer şi cu orga

nisarea armatei cheltuieli extraordinare de întâia ordine.

Să nu uităm asemenea că datoria nőstră, nefiind con

solidată, ea se stinge pe tot anul prin anuităţi.Védènd că

situaţiunea nőstră finanţiară s'a ameliorat, putem aseme

nea fi mai siguri a puté face onre angagiamentelor luate

de Guvernul trecut pentru resolvarea cestiunii mănăstiri

lor dise închinate, fără a avé recurs la un împrumut, căci

sperăm, Domnilor, că comunităţile din Turcia, ce sunt in

teresate, nu vor mai pune pedecă de a primi sumele con

sacrate lor.

Un lucru din cele mai esenţiale, asupra căruia atrag

atenţiunea D-Vóstre, este instrucţiunea publică, şi mai cu

sémă şcólele primare, pentru cari cred că sacrificiile ce

aduce o ţéră nu sunt nici odată prea mari, fiind-că se plă

tesc în urmă cu interese îndoite. În privinţa acesta, sau

înfiinţat în ţéră un număr însemnat de şcle rurale de

model, despre cari am constatat cu plăcere că produc dejà

fructele dorite; pentru formarea învăţătorilor au început

a se deschide şcle normale în districte prin laudabila ini

țiativă a cetăţenilor, din care se vede că se simte imperi

ósă necesitate de a grăbi şi a înlesni desvoltarea lumi

nării poporului. -

Mijlócele, ce aţi dat Domniile-Vóstre Guvernului Mel,

l'aú pus în stare de a reparà un mare număr de biserici

ce ameninţau ruină; cu téte acestea, mai rămâne încă mult

de făcut în privinţa acesta şi este o datorie a ţării şi a

Guvernului de a îngriji ca monumentele sacre, ridicate de

străbunii noştri, să se păstreze în ttă splendórea lor, prin

care se înalţă şi se însufleţesce simțemîntul moral al po

porului şi i se nobiléză inima.

In ceea ce rămăsesem mai înapoi de societăţile civilisate

sunt mijlócele de circulaţiune. In anul acesta pot qice că

am făcut paşi enormi pentru realisarea celor dintâi. Ast

fel dar, dacă legislatura anului acestuia n'ar fi făcut de

1868
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Nov. 15 (27) cât atât,tot este de ajuns spre a-şi lăsà numele neşters în

analele néstre,precum şi în inimile Românilor. Intr'o sin

gură legislatură aţi înzestrat ţéra cu o linie de căi ferate

care légă amîndouë capitalele ţării şi România întrégă cu

Occidentul şi Orientul. Aţi făcut încă,prin legea ce aţi vo

tat pentru şosele, ca tîte unghiurile ţării să se ptă pune

în relaţiune cu căile ferate.

Putem dar fi siguri că căile ferate nu vor fi o sarcină

care va apăsă tesaurul, ci din contra, dând un noi şi pu

ternic avînt desvoltării naţionale, vor prosperă şi finan

ţele Statului. Sunt fericit, Domnilor, a fi cel dintâi care

să pun sub ochii D-Vóstre resultatele strălucite ale acestor

două legi. Terasamentele de la Suceva la Iaşi şi Roman,

de la Galaţi spre Roman şi de la Bucuresci spre Ploesci,

se lucréză cu mare activitate; pe drumul de fer de la

Giurgiu la Bucuresci, la primăvară, se va deschide cea

dintâiü secţiune, iar la August viitor, sper, tîtă linia. Şo

sele naţionale se vor da acum în circulaţiune 130 kilo

metri; poduri mari şi mici în mare număr: 19 poduri de

fer, 78 poduri reconstruite; iar căi judeţene s'aú esecutat

pe o lungime de 1.600 kilometri, din cari 200 kilometri

s'aú şi petruit. Cu tte acestea, n'am întrebuinţat decât o

parte din dilele prevăqute de lege pentru anul curent.

Ast-fel, Domnilor, nu se va împlini anul de la promul

garea acestor două legi şi România va realisà mai multe

căi de comunicaţiune decât s'aú făcut în spaţiul de trei

deci ani de când sa tras cea dintâiü şosea. Am visitat o

mare parte a ţării şi am constatat Însumi aceste lucrări

şi bărbăţia, ardórea pot qice, ce tótă poporaţiunea ţării

pune în realisarea acestor artere de viéţă socială. Românii

aú dovedit, cu acestă ocasiune, că tutelele de osebite nature,

sub cari erau puşi, fură causa de rămaseră pe loc şi că,

lăsaţi în propria lor iniţiativă şi în ttă independenţa, nu

rămân mai jos de cele-lalte naţiuni.

Acum, Domnilor. Senatori şi Domnilor. Deputaţi, Vă ră

mâne a Vă ocupà în sesiunea presentă de a creă mijlócele

de circulaţiune a capitalurilor, adecă instituţiunile de cre

dit, fără de cari sciţi că societatea română va fi tot-deauna

silită a suferi.

Legea înarmării n'a putut să dea resultate imediate şi
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atât de satisfăcătre ca legile căilor de comunicaţiune. Pen

tru aplicarea ei trebuie create elemente constitutive şi chiar

mijlóce. Comptând însă pe ardórea tinerilor noştri ofiţeri,

sunt încredinţat că vom puté da în curînd o deplină sa

tisfacţiune şi acestor aspiraţiuni naţionale.

In Departamentul Justiţiei, Guvernul Meü, consecinte cu

promisiunea ce V'am dat la deschiderea sesiunii în anul

trecut, a continuat cu tită activitatea putinciósă opul mo

ralisării şi ridicării magistraturii, spre a o putépune în po

siţiune de a esercità o acţiune salutarie asupra societăţii.

Ţéra a primit cu deosebită bucurie nouăle Curți cu Ju

raţi ce i-aţi dat şi a privit într'însele o adevărată descen

tralisaţiune în justiţie.

Precum în tte ramurele, aşà şi în Ministeriul Justiţiei,

prin reducerea personalului la strictul necesar, s'a făcut

o economie însemnată în cassa Statului.

Şi acum se vor supune desbaterii D-Vóstre mai multe

proiecte de legi în scop de a amelioră şi a înlesni admi

nistrarea justiţiei.

In ceea ce privesce politica nőstră din afară, ea este de

terminată prin tractatele cari reguléză şi posiţiunea nőstră

ătre Înalta Pörtă şi ne îndatoréză a păstrà o neutrali

tate absolută în privinţa tuturor Puterilor străine. Gu

vernul Meü a căutat a observă cu scrupulositate aceste

legăminte, cari sunt cea mai mare garanţie pentru ţéra

nőstră,păstrând în faţa Puterilor semnatare ale Tractatului

de Paris o atitudine cu atât mai respectusă, cu cât ea ne

este inspirată prin simțemintele de recunoscinţă. Insă, afară

de aceste tractate, chiar situaţiunea nőstră ne impune în

datoriri de bună vecinătate cu marile Staturi de cari sun

tem înconjuraţi şi cu cari avem interesul cel mai imperios

de a trăi în bune relaţiuni şi de a nu le da nici un su

biect de inchietudine; cu modul acesta, putem fi convinşi

că ele vor vede cu plăcere înflorirea şi prosperarea Sta

tului român, care va esercità şi asupra lor o influenţă bine

făcătóre pentru interesele lor materiale.

Dacă însă relaţiunile nstre politice sunt determinate,

ne rămâne a ne ocupà cu dinadinsul de cele comerciale

şi civile, şi de aceea Guvernul Mel a căutat cu mai mare

stăruinţă în anul acesta să le întindă şi să le determine

Trei-leci de ani de Domnie. 1 2

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) prin convenţiuni speciale. Ast-fel, pot astăqi a Vé anunţă

că am încheiat cu Guvernul Maiestăţii Sale Imperatorele

Austriei şi Rege Apostolic al Ungariei o convenţiune pos

tală, la care ne place a crede că va aderă şi Guvernul

Maiestăţii Sale Imperatorele IRusiilor şi care va fi supusă

la aprobarea D-Vóstre.

Guvernul Meu a căutat asemenea să încheie convenţiuni

cari săpună capăt jurisdicţiunii consulare. Pot de acum aVé

încunosciinţă că Guvernul M. S. Imperatorului Rusiilor a

avut cel întâiul grațiositatea a consimţi de a elaboră cuGu

vernul Meu un proiect de convenţiune în respectul acesta, şi

sper căîn curînd acest proiectva deveni un actinternaţional.

Sper asemenea că şi cele-lalte Puteri, sigure de simţe

mintele nstre de gratitudine, nu vor întârqià de a ne da

şi în acestă privinţă o nouă dovadă despre solicitudinea

lor, cu care ne-au deprins. ..

Dacă însă linia de conduită a Guvernului Mel a fost co

rectă, totuşi ea n'a fost cruţată de bănuieli. Dar sunt în

credinţat că acum, ca tot-deauna,faptele vor triumfă asupra

bănuielilor. Ast-fel nu pte fi îndoială că Inalta IP6rtă, când

se va încredinţă că concetrările grănicerilor şi doroban

ţilor, făcute mai în tîtă vara trecută, ne-au costat miline

şi că făcurăm acest sacrificiu numai pentru-ca de pe mar

ginea stângă a Dunării să nu-i vină nici o turburare, ea

nu va mai da cea mai mică atenţiune celor cari s'ar sili

s'o facă a pune la îndoială sinceritatea Guvernului Mel

şi va vede cu plăcere sîrguinţele ce-şi dă naţiunea ro

mână spre a deveni mai tare decât a fost în trecut.

Nu pot sfîrşi mai bine, Domnilor Senatori şi Domnilor

Deputaţi, decât aducându-Vă aminte că, ori-cât de mare ar

fi prosperitatea de astăqi a României, dacă zizania şi pa

siunea s'ar încuibà în mijlocul D-V6stre, Statul român

va periclità, şi din contra, de veţi fi uniţi, cel puţin în

ceea ce privesce patria şi tronul, atunci vom puté potoli

ori-ce ameninţare s'ar ivi şi învinge ori-ce greutăţi, căci

atunci Dumneqeü va bine-cuvîntă lucrările ID-Vóstre.

Sesiunea ordinară a anului 1868– 1869 este deschisă.

("A IR() IL.

N. Gol e scu, Anton I. Arion, I. C. Brătianu, P. Donici,

D. Gusti, C. II e rac li d e.



179

Ministeriul Ni c o l a e Gol e scu dimisionéză.

Noul Guvern (al VI-lea) se forméză în următorul mod: Di

mitrie Ghica, Preşedinte, Externe şi ad-interim la Lucră

rile publice; Mi chail Kogălniceanu,Interne;Alexandru

G.Gol e scu, Finanţe;Va si li e Boer e scu,Justiţie; Alexan

dru Pap a d opol -Ca li ma ch, Culte şi Instrucţiune publică;

Colonel A. Duca, Rasboiu.

Senatul alege Preşedinte pe d-l General Nicolae Golescu,

Adunarea Deputaţilor pe d-l Ioan C. Brătianu.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză d-lui Preşedinte al Consiliului

de Ministri următérea scrisére :

Domnule Preşedinte,

Un Ministerii, care cu demnitate urméză o adevărată

politică naţională,pte uşor câştigă încrederea ţării. Pen

tru acésta am védut cu mulţumire, atât E cât şi Cor

purile legiuitóre, programa ce aţi desvoltat înaintea lor.

Însă pe lângă acesta, spre a întemeiă fericirea şi mă

rirea patriei nőstre, este de neapărată trebuinţă ca töte

elementele ce compun Statul să se întrunscă a lucră

cu abnegaţiune pentru tron şi patrie; ast-fel se va pune

un capăt pentru tot-deauna desbinărilor ce mai exist; ast

fel, precum am mai dis-o la o altă ocasiune, vom privi

trecutul numai spre a vedé faptele cele glorise ale stră

bunilor noştri, iar în presinte şi viitor vom lucrà numai

pentru binele şi fericirea ţării.

Cu acéstă ocasiune, simt asemenea trebuinţa de a ex

primà deplina Mea mulţumire D-Tale şi colegilor D-Tale,

pentru-că aţi primit gréua sarcină a afacerilor cu cea mai

mare grăbnicie şi devotament. Acesta Mé şi face a crede

că şi în viitor D-Vóstre veţi lucră la înlăturarea dificultă

ţilor ce ar preîntîmpină încă realisarea dorinţei celei mai

vii a inimei Mele, care este de a stabili concordia între

toţi fiii patriei şi de a strînge împrejurul tronului téte ca

pacităţile ţării.

Nov

1868

. 16 (28)

20 (2)

21 (3)
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Fiind de mai înainte convins căVă veţi menţinépe calea

ce V'aţi însemnat,Vă pot asigură că sprijinul Mei nuVé

va lipsi nici odată. Spre acest sfîrşit, doresc a presidă cât

mai des consiliul Domniilor-Vóstre, spre a puté da o mai

puternică impulsiune tuturor afacerilor relative la intere

sele Statului şi spre a Vé dovedi încrederea şi bună-vo

inţa Mea.

Primesce, Domnule Preşedinte, asigurarea Inaltei Mele

consideraţiuni.

zS6S AVoemure 21. CAROL.

D-l Alexandru Creţescuînlocuesce la Ministeriul Culte

lor şi al Instrucţiunii publice pe D-l Alexandru Papadopol

Ca l i m a ch, demisionat.

Se remite la Atena ultimatul Porţii în contra agitaţiunilor

grecesci din Candia.

Cu ocasiunea presentării Adresei, Alteţa Sa Serenisimă adre

séză delegațiunii Camerei următorul cuvînt:

Am ascultat cu o vie mulţumire cuprinderea Adresei

ce Mi-aţi înfăţişat. Termenii în cari ea este concepută

sunt cei mai măgulitori pentru Mine. Sunt forte mişcat,

dar într'acelaşi timp sunt mîndru şi cred că am dreptul să

fiü, pentru-că ea Imi arată că am reuşit a câştigă inimile

acelora pentru cari am o iubire sinceră.

Puţinul ce am putut face până acum pentru patria nőstră

nu este un sacrificii, ci un capital depus, care va aduce,

sper, cele mai importante interese: prosperitatea şi înflo

rirea ţării şi alipirea de perséna şi Dinastia Mea.

Spre a ajunge însă la acesta, am trebuinţă tot-deauna

de concursul acelora cari represintă ţéra. Nu Měîndoesc

nici un moment că Adunarea este însufleţită de dorinţa

sacră de a da ţării,prin lucrare activă, o dovadă că ea

nu sa înşelat punându-şi încrederea în D-Vóstre.
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Ca să putem împlini cu succes téte lucrările ce ne ré

mâne ca să săvîrşim, trebue înainte de tóte să avem li

nişte, concordie şi armonie între tóte puterile Statului.

Cu bună-voinţă nu este greu de dobândit acesta; cu atât

mai vîrtos cu cât toţi tindeţi la acelaşi scop, adecă a con

servà patriei cele câştigate prin muncă şi luptă, a o ri

dicà la cel mai mare grad de desvoltare şi prosperitate

şi a face ca ea să fie respectată în afară. Speranţa ce-Mi

declaraţi că aveţi că aceeaşi armonie va existà între re

presintanţii ţării şi Guvern, ca şi în anul trecut, Imi dă

dreptul a crede că apelul ce am făcut către Domniile

Vóstre nu va rémâné fără efect şi că o să lăsaţi să pre

domnéscă în tóte discuţiunile D-Vóstre spiritul de con

ciliaţiune.

Sunt dar convins că, cu ajutorul lui Dumnedeü şi con

cursul D-Vóstre, o să putem asigură fericirea ţării.

La Adresa Senatului Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor,

Presintarea Adresei din parteaSenatului Imi dă ocasiunea,

de mult dorită, de a exprimă a Mea mulţumire pentru ar

dórea cu care, în sesiunea extraordinară, acest Corp sa

grăbit, în mijlocul lucrărilor câmpului, a uni votul să cu

al Adunării.

Aţi dotat ţéra astfel, Domnilor Senatori, cu drumuri de

fer. Bună-voinţa şi mai unanimitatea cu care aţi primit

acéstă lege importantă Mi-aú dovedit cât de mult ea erà

dorită de ţéră.

Prin votul D-Vóstre nați făcut numai un act de patrio

tism, ci aţi dat tot de-odată o nouă probă de devotament

către Mine, sciind ce mult ţineam a vede realisată cât

mai curînd acestă vie a Mea dorinţă.

Dec. 1 (13)

5 (17)
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Astădi Më felicit, împreună cu D-Vóstre, de resultatul

care asiguréză ţării un viitor de mare prosperitate.

Sper acum că Vé veţi pune din nou cu zel şi amóre

la lucru, în armonie cu Camera şi cu Guvernul Mei, căruia

nu Mě îndoesc că veţi da concursul D-Vóstre,şi că veţi

fi conduşi în töte discuţiunile D-Vóstre de spiritul de mo

deraţiune şi conciliaţiune. Prin acesta veţi contribui a rea

lisà dorinţa sinceră ce am de a vede bună înţelegere între

toţi Românii. Răspundénd la acestă a Mea chemare cu

înţelepciune şi patriotism, de cari Românii au dat aşă de

multe probe în töte timpurile, veţi înlesni silinţele Guver

nului Meli şi veţi dobândi un nou titlu la recunoscinţa

ţării şi la afecţiunea Mea.

Se promulgă legea pentru crearea unui port la Marea Négră.

D-l Pitt eurs Stiegarts, representantul Belgiei, e primit

în audienţă oficială şi adreséză Alteţei Sale Serenisime urmă

tórele cuvinte :

Prea Înălţate Dómne, am onâre de a remite Inălţimii

Vóstre leterile prin cari Guvernul Maiestăţii Sale Regele

Belgilor însciinţéză pe Măria Ta că am fost desemnat spre

a împlini funcţiunile de Consul general în România.

Cutez a speră că Inălţimea V6stră veţi bine-voi a faci

lità misiunea ce-mi incumbă de a continuă şi de a cultivă

raporturile de amiciţie ce există între ambele ţări şi a

căutà de a desvoltà relaţiunile comerciale şi industriale

reciproce.

Legămintele de rudenie ce unesc pe InălţimeaVóstră cu

familia Augustului meu. Suveran îmi fac o datorie cu to

tul specială a mă sili spre a merità buna-voinţa a Măriei

Tale, şi-mi voiu pune tîtă grija spre a deveni demn de

acéstă înaltă favre.

Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Domnule Consul general,

Imi place a vede în numirea D-Vóstre la postul din Bu
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curesci o nouă dovadă de amiciţie şi simpatie din par

tea M. S. Regelui, Augustului Vostru Suveran, şi li sunt

fórte recunoscător.

Am ferma convicţiune că raporturile dejà existente

şi relaţiunile industriale şi comerciale cari sa stabilit, aşă

de ferice, între ambele ţări, nuvor încetà a se întinde în

interesul lor reciproc, iar mai cu smă în interesul Ro

mâniei, care n'are de urmat un model mai bun în téte

privinţele, decât esemplul Belgiei, frumésa şi fericita pa

trie a D-Vóstre. Legămintele de rudenie cari Mé unesc

cu familia Augustului Suveran al D-Vóstre nu pot decât

a favorisà încă mai mult desvoltarea acestor relaţiuni pre

ţióse şi a face ca ele să devină din ce în ce mai intime.

Guvernul Me, de sigur, nu va negligià nimic spre a Vé

facilità misiunea V6stră în România.

Comitele de Kayserling-Rautenburg,representantul Pru

siei, este primit în audienţă oficială şi adreséză Alteţei Sale

Serenisime următorul cuvînt:

Prea Înălţate Dómne, Regele, Augustul meu. Suveran,

în virtutea dreptului de Şef al Confederaţiunii Germaniei

de Nord, m'a învestit cu funcţiunile şi cu titlul de Consul

general al acestei Confederaţiuni pe lângă curtea Inălţimii

Vőstre.

Sunt convins că InălţimeaV6stră va recunsce în ac

stă numire, de care graţia Regală m'a onorat, o nouă do

vadă a dorinţei de a restrînge încă legămintele ce sub

sistă, aşà de ferice, între Germania şi România. Mă voiü

sili a câştigă, prin zelul meu sincer, bună-voitórea încre

dinţare a Alteţei Vóstre, fără de care n'aş puté împlini

sarcina pe care o consider ca o datorie de onére şi de

inimă.

Bine-voesce, Prea Înălţate Dómne, a primi din mânile

mele scrisorile de introducţiune ale Escelenţei Sale Cance

larul Confederaţiunii de Nord, ce mă acreditéză pe lângă

Guvernul Inălţimii Vóstre în noua mea calitate.

Dec.

1868
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Alteţa Sa Serenisimă respunde:

Cu cea mai vie plăcere ieaú cunoscinţă despre numirea

Domniei-Vóstre ca Consul general al Confederaţiunii Ger

maniei de Nord. Prin scrisorile ce Vé acreditéză în ac

stă calitate pe lângă Guvernul Mei, sunt fericit că Mi

se oferă acestă nouă ocasiune spre a Vé exprimă tétă

recunoscinţa Mea, atât pentru interesul bine-voitor ce

M.S. Regele arată ast-fel către România, cât şi pentru ze

lul şi devotamentul cu cari neîncetat aţi împlinit onora

bila misiune a D-Vóstre.Vé va fi lesne a restrînge legă

mintele ce cxistă dejà, aşà de ferice, precum aţi consta

tat DVóstre însuşi, între Germania şi România. Comp

tați tot-deauna, ca şi în trecut, în orice circumstanţă, atât

pe sprijinul Meu personal, cât şi pe concursul grabnic al

Guvernului Mleü.

Cât despre Domnia-Vóstre, Domnule Comite, ţin a Vé

mulţumi cu deosebire pentru cuvintele bine simţite ce

Mi-aţi adresat.

Se întrunesce la Paris conferinţa pentru înlăturarea con

flictului turco-grecesc.
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Alteţa Sa Serenisimă dă următorul ordin de di către armată:

La preînnoirea anului,Vé urez la toţi ofiţerii şi soldaţii

mulţi şi fericiţi ani.

Menţinerea păcii, atât de trebuinciósă pentru prospe

ritatea patriei, este cea mai scumpă dorinţă a inimii Mele.

Vé amintesc însă că o armată bine formată, organisată,

fidelă şi disciplinată, este fala ori-cărei naţiuni, precum şi

garanţia cea mai bună pentru realisarea acestei dorinţe.

Siléscă-se dar fie-care în cercul să spre a deveni şi

remâné un membru demn al acestei mari instituţiuni.

CAROL.

Cu ocasiunea felicitărilor de anul nou, Alteţa Sa Serenisimă

adreséza I. P.Sale Metropolitului Primat următorul răspuns:

Mulţumesc Eminenţiei Tale pentru urările ce-Mi adre

sați în numele clerului român ; urez, la rîndul Meü, ca

biserica să se ridice şi mai mult la înălţimea sântei sale

misiuni şi rog pe A-Tot-Putintele ca şi în anul acesta să

bine-cuvinteze România.

Cetăţenii capitalei dau un mare banchet în onórea d-lui

Ioan C. Brătianu.

Conferinţa Puterilor,întrunita la Paris, stabilesce textul unei

Declaraţiuni, care se comunică Guvernului grecesc printr'un

trimis special, prin Comitele Walewski.

1860

Ian. 1 (13)

» 8 (20)
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Ian. 11 (23)

15 (27)

28 (9)

31 (12)

Febr. 16 (28)

18 (2)

19 (3)

26 (10)

27 (11)

Monitorul Oficial - desminte scirea că s'ar fi trecut arme

de răsboiul din România în Bulgaria şi în Transilvania.

Misiunea militara francesă este revocată.

Adunarea Deputaţilor se disolvă.

Sesiunea ordinară a Senatului se închide.

La discursul representantului Austro-Ungariei, d-l Zul auf

de Pott e mburg, care-şi presentă scrisorile sale de acredi

tare, Alteţa Sa Serenisimă respunde:

1)omnule ... 1/ent,

Sunt fericit a recunsce în cuvintele Domniei-Vóstre sen

timentele de bună-voinţă ce animă pe Guvernul Maics

tății Sale Imperatorul şi Regele în privinţa României. Nu

e numai un interes reciproc al ambelor ţări, dar şi o do

rinţă a Mea,prea sinceră, de a întreţiné relaţiunile cele

mai amicale cu Statele Maiestăţii Sale Imperatorul Au

striei şi Regele Ungariei. Primind scrisorile ceVé acredi

téză pe lângă Mine în calitatea de Agent şi Consul ge

neneral al Maiestăţii Sale Apostolice, Vé promit concursul

Guvernului Me, care se va grăbi, pe cât va depinde

de dînsul, a Vé înlesni şi a Vé face mai plăcut eserciţiul

funcţiunilor D-V6stre în România,

Via mea dorinţă este ca şederea aci să Vă fie cât se

póte mai agreabilă şi mai îndelungată.

Conferinţa de la Paris, primind răspunsul mulţumitor al Gu

vernului grecesc, îşi redacteză procesul se verbal final.

Se inauguréză vaporul român Ştefan-cel-Mare .

Se decretéză crearea taberei de la Furceni.

Alteţa Sa Serenisimă dă următorul Inalt Ordin de li catre ar

mată :

Avênd în vedere legea din 11 Iunie 1868, care reduce

terminul obligator de serviciu în activitate la trei ani;

Avênd în vedere cât este de neapărat a se asigură ar

matei sub ofiţeri şi caporali;

Avènd în vedere cât este de neapărat a se asigură mi
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litarilor în general, ce rămân a servi mai multe termine,

o posiţiune care să le serve de răsplată serviciurilor aduse

de bună-voe ţării;

Avênd în vedere că, prin abrogarea legii din 28 Martie

1868 asupra dotaţiunii 6stei, reangagiările pe primă sunt

şi rămân desfiinţate;

Avênd în vedere că ori-ce alt-fel de reangagiări pe bani

nu pot fi hotărîte decât prin Corpurile legiuitére, mé

suri ce, în cel mai scurt timp, Ministrul nostru de Resbel

le va supune;

Considerând că în tóte administrațiunile civile există un

mare număr de funcţii pe cari militarii de acéstă cate

gorie sunt susceptibili a le ocupà cu succes;

Considerând că a împlini asemenea funcţiuni cu 6meni

cari, prin principiile lor, prin obiceiurile de bună ordine

şi de supunere la împlinirea datoriei ce se dobândesc şi

se desvoltă în armată, serviciul public nu pte decât să

câştige;

Voind a da o nouă dovadă de îngrijirea ce avem pentru

tot ce privesce la binele armatei;

In urma înţelegerii ce a avut Ministrii Noştri de la

deosebitele departamente;

Fac cunoscut armatei următórele disposiţiuni:

Art. 1. Funcţiile civile, cuprinse în tabloul alăturat la

acest ordin şi în proporţiunea numărului vacanţelor anuale

însemnate,sunt exclusiv date sub-ofiţerilor, caporalilor,bri

gadierilor şi soldaţilor luaţi prin sorţi, cari, după întâia pe

riodă, trei ani de servicii activ obligator, vor continuă a

servi în activitate şi restul de patru ani ce trebuia să-i

facă în reservă până la împlinirea de şépte ani.

Tot aceste beneficii se oferă şi angagiaţilorvoluntari cari

vor servi în activitate şépte ani.

1869

Febr.27 (11)
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15 (27)

10 (22)

Art. II. Se pot bucurà de acest drept şi militarii retraşi

saú reformaţi din causă de infirmităţi contractate pe timpul

şi din causa serviciului.

Art. III. Militarii chemaţi să concure la obţinerea func

ţiunilor civile, conform cu art. 1 şi 2 ale acestui ordin,

sunt datori a îndeplini condiţiunile de vîrstă, aptitudini şi

cunoscinţe speciale cerute pentru împlinirea acestor funcţii,

conform regulamentelor speciale ale fie cărei administra

țiuni.

Art. IV. Funcţiile vacante atribuite prin acest ordin mi

litarilor, se vor da cu preferinţă sub-ofiţerilor, apoi capo

ralilor şi brigadierilor şi numai în urmă soldaţilor cari

le-ar cere.

Art. V. In lipsa unui număr suficient de militari sus

ceptibili spre a împlini totalitatea funcţiilor reservate lor

şi în casul când aceste funcţii n'ar puté rémâné vacante

mai mult timp fără a aduce prejudicii serviciului, se pot

admite pentru înlocuirea lor şi candidaţi civili.

Art. VI. La sfîrşitul fie-cărui an se va raportà de Mi

nistrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul de Resbel

de esecutarea disposițiilor cuprinse în acest ordin.

Aebruarie 27. CAROL.

Se face o apropiere amicală între Austro-Ungaria şi Italia.

Turcia se opune,însă fără succes, la instituirea unei diplo

mații oficiale în România.

Alteţa Sa Senerisimă dă următorul Inalt Ordin de di către

armată :

Sub-ofiţeri, brigadieri, caporali şi soldaţi,

Ingrijirea Mea pentru îmbunătăţirea armatei române în

general şi în deosebi a posiţiunii soldaţilor nu are mar

gini decât în pedicele şi greutăţile împrejurărilor neatîr
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nate de voinţa Mea. Dar inima Mea este necontenit cu

Voi şi pentru Voi şi nici o ocasiune nu-Mi rămâne străină,

când pot a Vë da dovedi despre simțemintele Mele.

Una din aceste dovedi este decretul Meü, care l'am

sancţionat în trecutele dile şi care sa publicat prin «Mo

nitorul Ostei» din 3 Martie.

Prin acest decret Eü am asigurat în parte viitorul ace

lora dintre Voi, cari, după ce-şi vor fi împlinit trei ani în

şirurile armatei, vor mai rémâné în serviciul activ şi acei

patru ani de reservă hotărîţi de lege.

Prin acest decret, peste nouë sute cinci-deci funcţiuni

civile, cu lefi de la 200 lei noi până la 2.400pe an, sunt

păstrate pentru sub-ofiţerii, brigadierii, caporalii şi soldaţii

ce vor îndeplini condiţiunea de mai sus. Ingrijirea Mea

pentru Voi nu se va opri aci. In curînd are a se organisă

corpul pădurarilor Statului, în număr de peste douë mii;

pe lângă salarii, aceşti pădurari vor avé casă de locuinţă

şi pămînt de hrană pentru dînşii şi familia lor. Jumătate

din aceste posturi vor fi asemenea păstrate pentru mili

tarii eşiţi din 6ste după şépte ani de servicii activ.

Alte nouë proiecte, menite de a asigură bătrânețele sol

daţilor, se pregătesc de Guvernul Mei şi se vor supune

Camerelor legiuitóre îndată după deschiderea lor.

Aşà dar posiţiunea Vóstră, după un onorabil servicii,

chiar de pe acum, fiindu-Vé asigurată, Eü, ca Domn şi

ca Şeful Vostru suprem,Văîndemn să ţineţi semă de aceste

avantagii şi să rămâneţi sub drapel până la împlinirea de

şépte ani.

Prin acesta,pe lângăîmbunătăţirea viitérciVóstre sérte,

Voi veţi face un mare servicii ţării şi armatei, urmând a

deprinde cu viéţa şi disciplina militară pe junii conscrişi,

cari anual vor intră în şirurile V6stre. Acest servicii. Ei

1860

Mart.10(22)
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1869

Mart. 10(22)

11 (23)

13 (25)

20 (1)

Apr. 5 (17)

6 (18)

)

1. 5

16 (28)

nu-l voi uità şi ochii Mei, cu neadormire, Vévor urmà

în tot cursul vieţii Vóstre, soldaţi sa simpli cetăţeni!

CAROL.

Cu ocasiunea visitării casarmei din Délul-Spirei, Alteţa Sa

Serenisimă ridică la dejun următorul toast pentru regimentul

al 2-lea de infanterie :

Mulţumesc regimentului 2-lea de infanterie de simţe

mintele ce Mi exprimă prin organul comandantului săi.

Constat cu plăcere că, în scurtul interval ce a trecut

de la ultima-Mi inspecţiune şi până astădi, saú realisat

înbunătăţiri vederate în starea corpului, pe cari Imi place

să le datoresc zelului ce fie-care a pus în sfera sa.

Port dară acest toast pentru prosperitatea regimentu

lui 2-lea de infanterie şi urez ofiţerilor a întreţiné şi în vii

tor acelaşi sentiment de disciplină şi acelaşi spirit de corp,

care cu plăcere văd că domnesce astădi.

Să trăiască regimentul 2-lea!

Turcia recunsce României, cu anumite condiţiuni, dreptul

nelimitat de a bate monetă.

Se inauguréză serviciul postei române.

Principele Barbu Ştirbei decedéză la Nizza.

Se face, în presenţa Alteţei Sale Serenisime, inaugurarea

solemnă a podului de fer peste Buzău.

Alegerile pentru Camera Deputaţilor dau un resultat defa

vorabil partidului naţional-liberal.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Iaşi.

A. S. Principele Leopold de Hohenzollern intră în Ro

mânia şi se întîlnesce la Iaşi cu Alteţa Sa Serenisimă Domni

torul.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză din Iaşi d-lui Ministru al Cul

telor şi Instrucţiunii publice următérea scrisre privitre la

restaurarea mănăstirii Némţu:

Domnule Ministru,

Sânta mănăstire Némţu este, nu numai întâia lavră a
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României, dar şi un monument istoric al patriei; ca atare,

acest dumnedeesc locaş merită tită veneraţiunea şi so

licitudinea Mea şi a Guvernului Me.

Sunt acum câţi-va ani de când acestă mănăstire a de

venit prada unui teribil incendii. Din momentul acela erà

o datorie şi o sufletéscă mulţumire pentru Mine, de a re

comendà Ministeriului restaurarea dumnedeescului locaş şi

se cuvine să recunosc că o parte din zidurile arse sa

şi reparat.

Insă mai este mult de făcut pentru a redâ sfintei la

vre vechia sa splendóre. Spre a ajunge la acesta cu o

oră mai înainte, ei socotesc dar că chipul cel mai nime

rit şi mai practic este a se rîndui o comisiune ad-hoc,

compusă de bărbaţi locali şi cunoscuţi prin simțemintele

lor de pietate către acestă mănăstire şi în capul cărora

vor trebui să fie negreşit prea cuviosul stareţ al mănă

stirii Némţu şi Secu şi prefectul judeţului.

Acestei comisiuni se vor pune la disposiţiune sumele

prevélute de cassa Statului, şi la neajuns voiü avé ca o

sufletéscă mângâiere de a contribui şi Eü.

Voind a urmà de aprópe lucrările de restauraţiune şi

a le da o personală impulsiune, E. Imi reserv preşedinţa

acestei comisiuni.

Sper că cu chipul acesta,încă în anul curent, sfinta lavră

a Némţului şi Secu se va reînălţă din ruinele sale cu o re

înnoită splendóre şi dar, şi aştept ca DTa să înfăţişezi cât

mai curînd decretul pentru numirea comisiunii.

Cu acéstă ocasiune, îţi reînnocsc expresiunea bunelor

Mele sentimente pentru D-Ta.

Aașz, 16 A/re zS69. CAROL.

1869

Apr. 16 (28)

uvernul unguresc desfiinţéză guvernămîntul provincial din

Cluj şi ast-fel Transilvania se încorporéză cu desăvîrşire Un

gariei.

22 (4)
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1869

Apr. 22 (4)

29 (11)

Alteţa Sa Serenisimă, însoţit de A. S. Principele Leopold

de II o h e nzollern, se întórce la Bucuresci.

In presenţa A.S. Principelui Leopold de Hohenzollern,

Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul deschide Corpurile legiuitre

prin următorul Mesagiul Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Disolvarea Adunării Deputaţilor a întrerupt lucrărileCor

purilor legiuitére, cu puţine dile înaintea terminului nor

mal de închidere.

In virtutea art.95 din Constituţiune, E. V'am convocat

pentru qiua de astăqi, spre a completà sesiunea ordinară

a anului 1868–1869.

Domnilor IDeputaţi,

Un conflict s'a fost ridicat între Ministeriul Meu şi între

fosta Cameră a Deputaţilor. Acesta M'a decis a face apel

la ţéră, şi ţéra, alegându-Vă, sa pronunţat.

D-Vóstre, representanţi ai naţiunii, cunsceţi cari sunt

adevăratele nevoi şi trebuinţe ale ei. Tóte clasele societă

ţii sunt însetate de îmbunătăţiri morale şi materiale. Dar

acestea nu se pot dobândi decât prin pace şi stabilitate,

datorite numai unei intime armonii, unei pline încrederi

între puterea esecutivă şi între puterea legislativă.

Sunt dar în drept a crede că veţi acordă tot luminatul

şi energicul D-V6stre concurs Ministeriului Meu, care şi el,

prin actele sale de o perfectă legalitate, se va sili a men

ţiné acéstă armonie şi a merità constituţionala ID-Vóstre

aprobaţiune.

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

Îmi pare rău că sunteţi convocaţi într-un timp când agri

cultura, marea sorginte a avuţiei nstre naţionale, reclamă

activitatea celor mai mulţi dintre D-Vóstre.

Guvernul Mei va căutà a V face posibilă, cât mai cu

rînd, reînturnarea pe la ocupaţiunile ID-Vóstre; pentru-ca

cu atât mai mult, să fie în drept de a Vé cere un sacri
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ficiü de timp mai îndelungat în viitérea sesiune de érnă.

Totuşi, 6re-cari cestiuni de o mare importanţă sunt încă

de resolvat. Ele, prin urgenţa lor, nu vor puté fi amânate

până la viitrea D-V6stre întrunire. Ministrii Mei dar Vă

vor supune proiectele privitre la aceste cestiuni.

Pun temeiu, Domnilor, pe patrioticul D-V6stre concurs;

hrănesc convicţiunea că fie-care qi a activităţii D-Vóstre

va fi întrebuinţată spre binele ţării; şi dar Vé şi urez ca

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Bucuresci, 29 Aprilie 1869. CAROL.

Ministru-President, Dimitrie Ghica; Ministru de Interne,

M. Kogălniceanu; Ministru de Finanţe,A. G. Gole scu;Mi

nistru de Justiţie, B. Boer escu; Ministru de Resbel, Colonel

Du ca; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,Al.Creţescu.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Preşedintelui Consiliului de Mi

nistri următrea scrisre:

Domnule President,

IDiua de 10 Mai,în care, urmând apelul naţiunii ro

mâne, am intrat pentru prima 6ră în acestă capitală, este

scumpă inimii Mele; ea pe fie-care an restrînge mai mult

legămîntul ce Mé unesce cu România.

Până acum se consacră, din partea autorităţilor, sume

destul de însemnate spre a celebră aniversarea ei; astă

dată însă aş dori ca asemenea fonduri–de sar fi alocat–

să se aplice spre a alinà suferinţele celor în lipsă, şi modul

acesta de a manifestă simpatiile pentru perséna Mea Îmi

va fi cel mai plăcut.

ABucuresci, 7 l/aiă 7869. Al D-Tale afecţionat

(CAROL.

Lafelicitările Camerii Deputaţilor şi ale Senatului cu ocasiu

nea aniversării ilei de 10 Maiu, Alteţa Sa Serenisimă răs

punde:

1869

Apr. 29 (11)

Maiü 7 (19)

Trei-eci de ani de Domnie. 13

10 (22)
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1869

Maiü 10(22)

19 (31)

21 (2)

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Sunt fericit a primi urările D-Vóstre pentru diua de 10

Maiü, diua cea mai mare şi cea mai însemnată în vićţa

Mea. Astădi sunt trei ani de când am intrat ca Domn

în capitala României; astădi sunt trei ani de când am jurat

Mie de a consacră töte minutele vieţii Mele pentru feri

cirea unei naţiuni, în capul căreia sunt mîndru de a fi.

IDiua de astădi Îmi va deveni şi mai scumpă, când ea va

pune capăt desbinărilor trecute şi va restabili strămoşésca

frăţie, care în timpurile cele mai grele a salvat naţiunea ro

mână. Presenţa D-Vóstre şi cuvintele DVóstre bine sim

ţite. Îmi dai dreptul de a crede că dorinţele Mele nu vor fi

înşelate.

Vă mulţumesc încă odată, Domnilor, şi prin D-Vóstre

mulţumesc înseşi naţiunii române, a cărei iubire voi sci

a o păstră ca singura răsplătire a stăruinţelor şi a sacrifi

ciilor Mele pentru dînsa.

Să trăiască România!

La prândul ce se dă la Palat în onrea acestei dile, Alteţa

Sa Serenisimă ridică următorul toast :

Diua de 10 Mai a fost proclamată de ţéră ca sărbă

tóre naţională; ridic dar acest pahar în sănătatea tuturor

Românilor.

Fac urările cele mai căldurse pentru fericirea naţiunii

şi prosperitatea ţării.

Să trăiască România!

Sinodul rusesc se pronunţă,în cestiunea bisericéscă bulgară,

pentru Patriarchul grecesc şi în contra Porţii.

La Adresa Camerii Deputaţilor, Alteţa SaSerenisimă răspunde:

Primesc cu bucurie. Adresa D-Vóstre. Ea Îmi este o
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dovadă plăcută că aveţi consciinţa frumósei misiuni pe

care România V'a încredinţat-o: acea de a-i face fericirea

în present şi de a-i asigură viitorul. Importanţa ce daţi

lucrărilor de îmbunătăţire materială Imi arată direcţiunea

practică şi folositóre ce Adunarea voesce a da ocupaţiu

nilor sale legislative. In adevăr, Domnilor, desvoltarea bogă

ţiilor néstre naturale şi înlesnirea căilor de comunicaţiune

sunt cel mai puternic mijloc al consolidării Statului nostru,

cel mai puternic mijloc spre a-i asigură rangul şi impor

tanţa ce se cuvine a ocupà România între cele-lalte na

țiuni.

Včd cu deosebită plăcere încrederea ce Adunarea îm

părtăşesce cu Mine către Ministeriul Meü;Vă mulţumesc

dar, Domnilor Deputaţi, pentru sincerul concurs ce-i pro

miteţi.

Sesiunea actuală a Domniilor-Vóstre va fi scurtă; totuşi

sunt sigur că activul nostru patriotism o va face produc

tivă pentru ţéră. Bunele cuvinte ce adresaţi persénei Mele

şi dreptatea ce daţi sentimentelor, Mele Mě fac, sfîrşind,

a repeţi din inimă:

Vé mulţumesc, Domnilor !

In călătoria sa spre Constantinopole,A.S. R. Principele Otto

de Bavaria sosesce la Bucuresci, pentru a face ovisităAlteţei

Sale Serenisime Domnitorului.

Alteţa Sa Serenisimă primesce noul Consiliu municipal al ca

pitalei şi la discursul Ministrului de Interne răspunde:

Mé simt fericit de a primi astădi pe noul Consilii mu

nicipal al capitalei Mele.

Sunt convins, Domnilor, că veţi pune tot zelul şi tötă

energia spre a împlini cea mai vie a Mea dorinţă, care

este transformarea,în acord cu cerinţele importanţei sale,

a capitalei României.

1869

Maiü 21 (2)

22 (3)
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Maiü 22 (3)

26 (7)

Iunie 2 (14)

7 (19)

9 (21)

13 (25)

14 (26)

Aveţi pentru acesta patru ani înaintea Domniilor-Vóstre

şi, consacrând tótă activitatea Domniilor-Vóstre administra

ţiunii, lăsând la o parte politica, Vé va fi lesne de a atinge

acest frumos scop.

Imi pare bine de a avé ocasiune a face cunoscinţă în

parte cu fie-care din membrii consiliului.

După o petrecere de o lună şi jumătateîn România, A.S. Prin

cipele Leopold de Hohenzollern se întórce la Düsseldorf,

însoţit de Alteţa Sa Serenisimă până la Giurgiu, de unde merge

pe vaporul «Ştefan-cel-Mare » până la Turnu-Severin.

Se ratifică convenţiunea postală cu Confederaţiunea Germa

niei-de-Nord.

Se promulgă legea pentru delimitarea frontierelor ţării.

Prin Decret Domnesc se disolvă Senatul.

Se ratifică convenţiunea cu Rusia şi Austro-Ungaria, privi

tóre la navigaţiunea Prutului.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză următorul Inalt Ordin de i

către 6stea întrunită în tabăra de la Furceni:

Ofiţeri din tabăra de la Furceni,

In curînd am a fi în mijlocul Vostru. Inaintea sosirii Mcle

însă, M'am ocupat cu îmbunătăţirea posiţiunii V6stre în

timpul petrecerii în tabără.

Pe tot acest timp am chibzuit ca fie-care ofiţer de ori-ce

grad să priméscă aceeaşi raţiune de hrană pe care o pri

mesc soldaţii în general.

Acésta este numai o mică dovadă a viului interes ce

port pentru buna stare a armatei în general şi pentru a

Vóstră în deosebi.

CAROL.

Ministru Secretar de Stat ad-interim la Departamentul de

Resbel, M. Kogălnice a nu.

In urma demisiunii Colonelului Du ca, este numit Ministru- de

Răsboiu Colonelul M a nu.
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Se promulgă următórele legi: pentru terminarea căiei ferate

de la Suceva la Iaşi, cu ramura de la Roman, mai înainte de

terminul fixat de doi ani; pentru esploatarea în regie a căiei

ferate Giurgiu-Bucuresci şi prelungirea acestei linii până la

Smârda.

Concesiunea pentru emiterea de bilete de bancă dată d-lor

Hertz & Löbl se declară nulă.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în tabăra de la Furceni.

Cu ocasia inaugurării solemne a taberei de la Furceni, Minis

trul de Rasboiu dă cetire următorului Inalt Ordin de di:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Am venit în mijlocul Vostru, ca să Mě pot încredinţă

prin Mine Însumi că bunul traii în tabără Vé este asi

gurat, că greutăţile de töte dilele de la început le-aţi în

vins cu rîvnă, cu perseverenţă, cu acel simțemînt înalt al

datoriei către patrie, care învinge tot obstacolul.

Puteţi dice cu mîndrie că construcţia taberei de la

Furceni este opera armatei.

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi!

Vé rămâne acum completarea instrucţiunii Vóstre mi

litare; nu Mé îndoesc că o veţi face cu acelaşi zel, bună

voinţă, devotament, de cari aţi dat tot-deauna probe.

Disciplina să fie pentru Voi virtutea cea mai scumpă.

Familiarisându-Vë în tabără cu viéţa seriósă a soldatului,

veţi dovedi tuturor că armata română, şcólă de progres

pentru popor, va fi fala ţării şi va răspunde în ori-ce

timp la înălţimea misiunii sale. CAROL.

Dupa cetirea acestui ordin, Alteţa Sa Serenisimă pronunţă ur

mătórele cuvinte :

Am fost fericit de tot ce am védut în tabără. Vé mul

ţumesc pentru bună-voinţa ce Mi-aţi arătat pretutindeni.

In acest chip veţi ajunge marele scop al taberei, care tre

bue să fie mîndria ţării. Trăiască România!

1869

Iunie 16 (28)

21 (3)

29 (11)
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Iulie 29 (10)

Aug. 2 (14)

3 (15)

6(18)

10 (22)

17 (29)

25 (6)

Se ratifică convenţiunea postală cu Austro-Ungaria.

Alteţa Sa Serenisimă pléca la Livadia, spre a face o visită Îm

pératului Rusiei.

Confiniul militar al Austro-Ungariei se desfiinţéza.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Sulina, unde se îmbarchéza

pe vaporul rus Tauried - spre Odesa.

Impératul şi Imperătésa Rusiei primesc pe Alteţa Sa Sereni

simă în palatul de la Livadia.

Alteţa Sa Serenisimă plécă din Livadia.

Alteţa Sa Serenisimă visitéza tabăra de la Furceni.

Corpurile legiuitére se deschid prin urmatorul Mesagiu Dom

ll SC !

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Spre a Mé conformà art. 95 din Constituţiune,V'am con

vocat în sesiune extraordinară, deşi în acestă epocă a

anului cei mai mulţi din D-Vóstre sunt ocupaţi cu impor

tantele lucrări ale câmpului. De aceea Guvernul Meu a

mărginit durata acestei sesiuni pentru un termin numai

de 15 dile, aşteptând ca lucrările cele mai însemnate ale

D-Vóstre să se efectueze în viitérea sesiune ordinară.

Sper însă, D-lor Senatori, că după ce veţi termină ve

rificarea titlurilor D-Vóstre şi Vă veţi constitui, totuşi veţi

găsi timpul spre a votà în astă sesiune câte-va proiecte

de legi, votate de Camera Deputaţilor şi cari nu pot su

feri amânare.

Domnilor. Deputaţi,

Domnilor. Senatori,

Depărtat de sînul familiei Mele de mai mult de trei ani,

un simțemînt natural Mă îndémnă de a nu întârqià mai

mult de a o vedé. Voiü şi plecă dar peste puţin, spre a

realisà acéstă dorinţă.

Mă voiü folosi de acestă ocasiune, spre a visità pe Su

veranii Statelor garante, cărora România, nu trebuie să

uităm, le datoresce o neştérsă recunoscinţă.

Acésta dejà am şi început a o pune în lucrare prin

visita ce am făcut Maiestăţii Sale Impăratului Rusiei în

Crimea, unde am fost obiectul celei mai afectuse primiri.
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Ast-fel sunt în drept a crede că şi în Occident,prin ace

eaşi bine-voitóre primire şi prin relaţiunile personale ce

se vor stabili, ţéra nőstră nu va puté decât să câştige şi

interesele néstre naţionale vor află şi mai tari şi mai căl

duroşi apărători.

Cu plină dar încredere în viitorul patriei, care merge

cu paşi repeqi pe calea progresului şi a prosperităţii, rog

pe Dumneqeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

(CAR()IL.

Ministru Preşedinte, Dimitrie Ghica; Ministru de Interne,

M. Kogalni ce a nu; Ministru de Finanţe, Al. G. Gol e scu;

Ministru de Justiţie, B. Boere scu; Ministru de Culte şi In

strucţiune publică, A. Creţescu; Ministru de Resbel, Colonel

G. Ma nu.

Bucuresci, 25 August 1869.

D-l M.Kogălniceanuprimesce Ministeriul Afacerilor stră

ine şi d-l I. Ghica pe acela al Lucrărilor publice.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în străinatate, imbarcându-se la

Giurgiu pe «Ştefan-cel-Mare, care trece până la Baziaş şi face

ast-fel să străbată pentruprima 6ră pavilionul român prin Por

ţile-de-fer.

Alteţa Sa Serenisimă,întîmpinată de Comitele Uexkül, adju

tantul Impăratului, sosesce la Viena, unde e primită de Impe

ratul Fr a n c isc I osi f.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la München, unde, în absenţa

Regelui, e primită de Principele Adalb e rt al Bavariei.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Rheinek,lângaWeinburg,unde

e întîmpinată de întréga Sa familie.

Austro-Ungaria caută a se pune în raporturi bune cu Prusia

şi cu Rusia.

Coróna Spaniei e oferită Principelui moştenitor de Hoh en

z o l l e r n.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Bruxella.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Baden, unde e primită de

Regele şi Regina Prusiei.

Impérătésa Franciei merge,peste Veneţia, la Constantinopole

şi de acolo se duce să asiste la deschiderea Canalului de Suez.

Principele moştenitor al Prusiei faceîn drumul său spre Suez

o visită Impèratului Francisc Iosif la Viena.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Paris, de unde pléca la St.

Cloud, unde e primită de Impăratul Napoleon,

1860

Aug. 25 (6)

26 (7)

29 (10)

Sept. 3 (15)

4 (16)

7 (19)

18 (30)

» 20 (2)

21 (3)
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Sept.30 (12)

Oct. 4 (16)

Alteţa Sa Serenisimă se întîlnesce la Colonia cu Alteţa Sa

Principesa Elisabeta de Wied.

La Monrepos se serbéză logodna între Alteţa Sa Serenisimă

Domnul Carol şi Alteţa Sa Principesa Elisabeta de Wied.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză din Neuwied Ministrului Pre

şedinte următérea telegrama:

Domnului President al Consiliului de Ministri.

Chemat prin sufragiul naţiunii române de a presidà la

destinatele ei, îngrijirea de a lucrâ din tóte forţele Mele

la desvoltarea şi fericirea nouei Mlele patrii a devenit sin

gurul şi unicul scop al vieţii Mele.

Când am primit Tronul, care-Mli fu propus de iubirea

şi încrederea unui popor întreg, nu Mi-am ascuns că gân

direa intimă care a presidat la aclamarea unanimă a Prin

cipelui străin a fost acea de a vede întemeiându-se în Ro

mânia o Dinastie statornică, care să fie scutită de fluc

tuațiunile politice la cari ţéra puteă fi expusă, precum şi

de a se află mai presus de rivalităţile şi de luptele par

tidelor.

Dacă despre acesta aş fi putut păstrà în sufletul Mleü

cea mai mică îndoială, ea ar fi dispărut înaintea mani

festațiunilor necontenit repetate, şi ale Camerilor, şi ale

Marilor Corpuri ale Statului, şi ale întregii ţări în general,

care n'a lăsat nici odată să trecă o ocasiune fără a-Mi

aduce aminte acstă aspiraţiune tot atât de ardentă cât

şi legitimă a poporului român.

Eú pururea am ţintit de a satisface cât mai curînd

acéstă dorinţă atât de scumpă Românilor, şi dacă Mi-a

fost cu neputinţă de a o îndeplini până la astă 6ră, vina

a fost a împrejurărilor, precum şi a gravelor ocupaţiuni

cari au absorbit întâii ani ai domniei Mele. -

Astădi sunt fericit de a puté da poporului Me garan
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ţiile de ordine şi de stabilitate, pe cari el le reclamă

pentru viitorul său, vestindu-Vé că Eü am îndeplinit lo

godna Mea cu Principesa Elisabeta de Wied, născută

în 29 Decembre 1843.

Aducénd prin canalul D-Vóstre acest fact la cunoscinţa

ţării, căreia am consacrat existenţa Mea întrégă, întâia

Mea datorie este de a Mě adresà cu rugi către A-Tot

Puternicul, pentru-ca El să protégă şi să bine-cuvinteze

România în noua eră ce o conduce înainte şi să-Mi dea

înţelepciunea şi forţele necesarii spre a face fericirea sa.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză din Neuwied I. P. S. Sale Me

tropolitului Primat următérea telegramă:

Em. Sale Metropolitului Primat al României.

Plăcénd divinei Providenţe a coronă în fine dorinţa ce

am avut de a găsi o soţie demnă de asociat pentru înalta

misiune ce Mi-am propus în iubita Mea patrie, Mé gră

besc a rugà pe Prea Sânţia Vóstră, precum şi pe tot cle

rul român, a înălţă rugi către cel A-Tot-Putinte pentru

bine-cuvîntarea acestei uniuni atât de scumpe inimii Mele.

CAROL.

Impératul Francisc Iosif plécă în Orient,spre a asistà la

deschiderea Canalului de Suez.

Mulţumind pentru felicitările ce I s'au adresat, Alteţa SaSe

renisimă trimite dinWeinburg Preşedinţilor Corpurilor legiui

tóre urmatórea telegrama:

Am primit cu o vie plăcere felicitările ce Mi-aţi adre

sat în numele Camerii. Cunoscénd sentimentele sale di

nastice, nu Mě îndoesc că alegerea ce am făcut va fi

aclamată cu entusiasm de toţi representanţii naţiunii.

CAROL.

1869 -

Oct. 4 (16

7 (19)

16 (28)

21 (2)
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Oct.

Nov.

24 (5)

3 (15)

5 (17)

6 (18)

10 (22)

12 (24)

14 (26)

Cu aceiaşi ocasiune Alteţa Sa Serenisimă adreseză Ministru

lui Preşedinte următérea telegramă:

Adînc mişcat de demonstrațiunile afectuse şi de feli

citările ce necontenit am primit şi primescpentru logodna

Mea, felicitări ce-Mi vin de la oraşele şi satele României,

de la marile corpuri ale Statului, de la autorităţi, de la

o mulţime de femei şi bărbaţi, Eu prin acesta vilă a le

arătà cele mai sincere mulţumiri, atât în numele Meu cât

şi în numele Principesei Elisabeta. Limbagiul călduros

al acestor demonstrațiuni Îmi probéză că sorgintea lor

purcede din inimă; acésta constitue pentru Mine o pu

ternică dovadă despre devotamentul Românilor pentru Di

nastia lor şi Mé încuragiază şi mai mult pentru îndepli

nirea misiei ce Mi-a încredinţat naţiunea,

Mulţumesc încă odată tuturor în genere şi fiecăruia

în parte de urările ce Mi-au adresat. "

IDiua curîndă, când Mé voiü aflà împreună cu Consérta

Mea în mijlocul poporului român, va fi una din cele mai

frumóse dile ale vieţii Mele.

CAROL.

La Neuwied se serbéză cununia Parechii Domnitre.

Deschiderea solemnă a Canalului de Suez.

Părechia Domnitre plécă din Neuwied pentru a veni în ţ6ra.

Sosirea Părechii Domnitre la Turnu-Severin.

Intrarea Părechii Domnitre în Bucuresci.

Gheorghe Asachi încetéză din viéţa.

La felicitările adresate de Primarul capitalei, Alteţa Sa Se

renisimă răspunde:

Mulţumesc din inimă Domnului Primar şi Consiliului co

munal de bunele cuvinte de felicitare ce Ne adreséză. Diua

acésta, când, după o lungă absenţă,Mě pot întórce în fru

mósa capitală a României cu o Consértă atât de dorită de

naţiune este una din cele mai fericite ale vieţii Mele. Fiţi
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siguri de adevărata Mea mulţumire şi bucurie de a Mé

aflà iarăşi în mijlocul D-Vóstre.

DupăterminareaTe-Deumului în biserica metropolitană,Alteţa

Sa Serenisimă adreseză Primarului capitalei, care urase bună

venire Inaltei Părechi Domnitre, următérele cuvinte:

Sunt frte mult mişcat de frumésele cuvinte ce Ne-aţi

adresat. Nu Vă pot destul exprimă mulţumirea inimii

Mele,védénd cu câtă bucurie şi entusiasm căsătoria Mea

a fost aclamată de capitala României, ca şi de ţéra în

trégă. Aceste expresiuni atât de unanime şi spontanee

constituesc încă o nouă dovadă de iubirea, de devotamen

tul ce a Românii pentru Dinastia lor.Sper că aceleaşi sim

ţiminte ai să se resfrîngă şi asupra Consértei Mele, care

cu curagi a primit ca să împărţéscă a se devotà cu Mine

pentru marea misiune ce poporul român Mi-a incredinţat!

Autorităţilor întrunite în Sala Tronului,Alteţa Sa Serenisimă

le mulţumesce pentru felicitări în următorul mod:

Am ascultat cu vie mulţumire cuvintele frumése de fe

licitaţiune, cari tóte autorităţile constituite Ne-aú adresat

cu ocasiunea căsătoriei Nóstre.

Rugăciunile înălţate de cler către cer ne vor sprijini în

marea misiune care Ne este încredinţată.

Imi aduc aminte cu plăcere că Curtea de Casaţie a

fost cel întâi corp care a exprimat dorinţa de a vede pe

Tronul României şi oDómnă. In numele Séü dar şi al Me,

astădi că acestă dorinţă este împlinită, mulţumim Curţii

de bunele cuvinte cari Ne-a adresat.

Nu mai puţin sunt simţitor pentru urările exprimate de

Inalta Curte de Compturi, precum şi de cele-lalte Curţi

şi Tribunale.

Asemenea am fost mişcat de sentimentele exprimate,

1860

Nov. 14 (26)



204

1869

Nov. 14 (26)
în numele corpului profesoral, prin d-l Rector al Univer

sităţii. Ţin mult la aceste sentimente, căci ele vor fi trans

mise–sunt sigur–junelor generaţiuni, a cărora cultură

îi este încredinţată.

In fine, mulţumesc tuturor autorităţilor pentru urările

ce Mi-ai adresat şi pentru zelul şi credinţa ce a arătat

în îndeplinirea datoriilor lor pe tot timpul absenţei Mele

din ţéră.

Către delegațiunile judeţene, Alteţa Sa Serenisimă vorbesce

ast-fel :

IDomnilor,

Mulţumesc judeţelor şi comunelor cari V'au trimis să-Mi

adresaţi urările ţării; Vă mulţumesc D-Vóstre,pentru-că,

spre a-Mi face aceste felicitări, aţi făcut un drum atât de

depărtat. In curînd,împreună cu Dómna,Ne vom exprimă

mulţumirile Nóstre în înseşi judeţele şi comunele D-Vóstre,

mulţumiri cari le datorim țării pentru avîntul cu care a

salutat căsătoria Nôstră.

Sunt ferice de a vedő că representantul sentimentelor

ţării este Primarul oraşului Iaşi, a doua Mea reşedinţă şi

care astădi, pe lângă Mine,va fi iubită şi de Dómna Ro

mâniei.

Incă odată, Vé mulţumesc, Domnilor!

Să trăiască judeţele!

Să trăiască comunele!

Armatei îi mulţumesce Alteţa Sa Serenisimă prin următérele

cuvinte adresate Ministrului de Răsboiu :

Sunt mîndru de armata României. Sentimentele sale de

devotament Imi sunt cunoscute.
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Vé mulţumesc pentru sentimentele de dragoste ce ex

primaţi pentru Dómna.

Să trăiască armata României!

La felicitările Corpului diplomatic, Alteţa Sa Serenisimă res

punde:

Mulţumesc Domnilor Representanţi ai Puterilor pentru

urările ce-Mi fac şi pentru viul interes ce pértă acestui

eveniment.

Sunt încă fericit de a avé astădi ocasiunea ca să ex

prim recunoscinţa Mea pentru primirea graţisă ce Mi sa

făcut de Suverani şi despre care voi conservă cele mai plă

cute suveniri. Vă rog, Domnii Mei, a fi interpreţi senti

mentelorMele de recunoscinţă pe lângăSuveranii D-Vóstre.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitóre se deschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Sunt fericit că după aprpe trei luni de călătorie ce am

întreprins mai cu deosebire în interesul ţării, Mă aflu din

noú în mijlocul D-V6stre şi Vă pot anunţă în persénă rea

lisarea uneia din cele mai legitime dorinţe ale poporului

român şi uneia din cele mai principale preocupaţiuni ale

inimii Mele: căsătoria Mea.

Salutată cu entusiasm de naţiune, privită cu plăcere de

Suveranii Puterilor europene, însoţirea Mea cu Principesa

Elisabeta, adăogind încă legăturile de sânge cu cele-lalte

familii domnitre din Europa, află în amórea poporului

român cea mai dulce a ei consacrare.

Ast-fel, realisându-se una din cele mai esenţiale condiţiuni

ale consolidării Dinastiei române,Consrta Mea,încuragiată

prin aceleaşi simțeminte de amóre şi devotament ce Mi-aţi

arătat Mie,va puté împlini marea misiune ce-I impune Tro

nul României,pentru-ca amîndoi împreună săputem atinge

scopul comun: mărirea şi prosperitatea iubitei nstre ţări.

1869

Nov. 14 (26)

15 (27)
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Nov. 15 (27) Onorurile ce am primit de la Suveranii, ale căror Curţi

am visitat, se resfrâng asupra naţiunii române: ele erau

date Domnului ei, care erà pretutindeni însoţit de aureola

Corónei României, şi astăqi acele mari Puteri au un titlu

şi mai mult la recunoscinţa nőstră.

Bănuielile dispărênd, confienţa revenind, sunt în drept

a crede că relaţiunile néstre cu Înaltele Puteri garante au

să iea de acum înainte un caracter şi mai favorabil pentru

interesele instre.

Aceste Puteri n'au uitat şi nu pot uità că naţiunea ro

mână, aşezată la porţile Orientului,pe marginea celei mai

mari artere de comunicaţiune, este chemată, prin desvol

tarea dilnică a forţelor sale morale şi materiale, prin paşii

sëi repeqi spre civilisaţiune, a jucà un mare rol în echi

librul Europei orientale.

Acest rol ne va fi cu atât mai uşor de împlinit, cu cât

lealitatea va presidà mai mult la păzirea cu sfinţenie a în

datoririlor ce ne sunt prescrise prin tractatele cari au pus

sub puternicul scut al Europei legăturile néstre seculare

cu Înalta Pörtă.

Aceste tractate au precurmat de drept amestecul străin

în afacerile néstre interióre; însă chipul cel mai sigur şi

mai nemerit de a face ca străinii să nu intervie în cele din

întru ale néstre este ca şi noi să nu ne amestecăm în tre

bile vecinilor noştri.Atunci în adevăr că pragul casei instre

va fi necălcat şi sfînt.

Că acéstă politică, care o urmăm şi care ne este dictată

şi prin obligaţiunile néstre internaţionale şi prin posiţiunea

nőstră, este politica cea mai bună, se dovedesce prin bună

voinţa, ce astăqi găsim în Puterile garante, de a îndestulă

prin convenţiuni internaţionale téte cestiunile néstre de in

tereS COmun.

Aşà Guvernul Imperial al Austriei a primit ca, prin cale

de reciprocitate, să se esecute în tte provinciile represen

tate în Dieta din Viena sentinţele tribunalelor române în

materie civilă şi comercială.

Aşà, două convenţiuni sunt a se încheiă cu Guvernul au

stro-ungar pentru hotărîrea puncturilor de întîlnirea căilor

ferate române cu căile ferate austro-ungare de la Sucva,

Orşova şi Braşov.
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De mai mult timp urma drepte şi necontenite stăruinţe

din partea ţării, pentru a se reînnoi printr'o comisiune in

ternaţională vechile néstre hotare de-alungul provinciilor

austro-ungare. Guvernul Meu are de o plăcută datorie a

Vă anunţă, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, căGu

vernul actual al Ungariei a dat satisfacere cererilor n

Stre.

Comisiunea internaţională chiar a şi intrat în lucrare. Deşi,

din causa timpului înaintat, ea n'a putut mult propăşi, to

tuşi de pe acum putem a fi mulţumiţi de resultatul însemnat

al constatărilor sale.Aşă, comisiunea a statornicit la judeţul

Buzăü că adevăratul hotar între ambele ţări este qisa Cheia

Buzăului, iar nu pe unde pretindea comuna Zagonu.

O altă veche călcare de hotar s'a constatat pe teritoriul

român, de la rîul Bîrsca în sus, alături cu pîrîul IPitacu.

Disposiţiuni sunt luate pentru restabilirea pe faţa pămîn

tului a adevăratelor nstre hotare,precum în unanimitate

s'aú statornicit de Comisiunea internaţională.

D-Vóstre cunsceți dreptele cereri ale României în ces

tiunea oborîrii jurisdicţiunii consulare. Acestă stare de lu

cruri escepţională şi necompatibilă cu drepturile şi legile

României a fost supusă la cercetarea generósă a Europei

încă de către Adunările naţionale din 1857.Mă aflu în drept

a crede, că în fine suntem în ajunul qilei când şi în acestă

cestiune România va intră în deplinul eserciţiu al autono

miei sale.

Dejà negociările néstre pentru încheiarea unei conven

ţiuni cu scop de a se supune naţionalii ruşi la jurisdicţiunea

legilor ţării sunt sfîrşite şi, sprijinindu-ne pe buna-voinţă

a M. S. Impăratului Rusiei şi a Guvernului Sü, sper că

chiar în cursul acestei sesiuni se va putépresentà Corpu

rilor legiuitre instrumentul definitiv.

Negociări în acestă cestiune sunt începute şi cu cele-lalte

Puteri europene.

Terminul convenţiunii încheiate cu Serbia pentru estră

darea reciprocă a desertorilor şi a criminalilor fiind espirat,

s'a primit de ambele Guverne încheiarea unei nouă con

venţiuni, în care nu vor fi uitate principiile noului drept

public europén în privinţa emigraţilor politici.

Am de mulţumire de a constată că relaţiunile Nôstre cu
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Nov. 15 (27) buna nőstră vecină Serbia devin din qi în qi mai amicale

şi mai intime.

Ratificaţiunile convenţiunii pentru navigabilitatea Pru

tului sunt efectuate ; întrunirea comisarilor Statelor co-ri

verane se va face în curînd.

In vederea lucrărilor ce într'un timp apropiat au a face

din Prut un rîü cu o navigaţiune regulată, Guvernul Meu

este în trataţie pentru stabilirea unui serviciu de a trans

portà călători între Iaşi şi Galaţi.

Tóte convenţiunile citate mai sus se vor supune apro

bațiunii D-Vóstre.

Domnilor Senatori, Domnilor. Deputați, Veţi află cu bu

curie că marina nőstră de comerciü din di în qi merge spre

desvoltare. Dejà numărăm aprópe de200bastimente de mare

sub pavilionul român şi cari aparţin indigenilor. Numai în

anul curent s'aú acordat patente la peste 30bastimente.

Va fi de interesul ţării, va fi o lucrare nu din cele mai

puţin meritorii ale D-Vóstre, dacă veţi da Guvernului Meü

mijlócele necesarii pentru a asigură marinei nstre o des

voltare în proporţiune cu întinderea ţărmurilor noştri de

Dunăre şi de Mare.

Cel dintâi pas spre a ajunge la acel folositor resultat

va fi, negreşit, o cât mai curîndă punere în lucrare a vo

tului D-Vóstre în privinţa deschiderii portului român de

la Marea Négră.

Imbunătăţirea finanţelor Statului este preocupaţiunea

constantă a Guvernului Me.

Mai multe deficituri repetate şi acumulate din anii trecuţi

aú crescut datoria flotantă până la o cifră, care trebuie să

deştepte în toţi dorinţa de a regulă imediat stigerea ei

şi de a o mărgini pe viitor în limitele unei simple opera

țiuni de tesaur.

Acest resultat va fi lesne de căpătat,îndată ce veţi sta

bili,în coînţelegere cu GuvernulMeu,un adevărat echilibru

budgetar.Ţéra are consciinţă de resursele ei; ea a susţinut

şi susţine creditul ei la înălţimea la care vedem ajunse Sta

tele cele mai bine întemeiate. Rămâne ca şi D-Vóstre să-i

veniţi în ajutor cu măsurile ce veţi combină în înţelepciu

nea şi patriotismul D-Vóstre.

Guvernul Mel V'a supus în privinţa acsta,încă din se
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siunea trecută, mai multe proiecte de legi. Ele se vor com

pletà în sesiunea presentă prin mai multe alte proiecte

privitóre la îmbunătăţirea serviciilor finanţiare, la o mai

largă desvoltare a resurselor budgetare.

Bunele D-Vóstre intenţiuni pentru înălţarea prestigiului

bisericii române, pe cari le-aţi arătat prin grăbnicia ce aţi

pus de a votà credite pentru restaurarea de locaşuri sfinte,

şi-au dat fructul lor. Peste 24 de biserici sa mănăstiri se

ridică astăqi din ruine,spre gloria Domnului, deosebit de

sfînta Episcopie de Argeş, unde s'a făcut în anul acesta

cele dintâi şi mai dificile lucrări pregătitre pentru a se

puté începe chiar în viitérea primăvară restaurarea radi

cală a acestui mare monument de artă şi de pietate străbună.

Proiectul de lege organică a bisericii, care se află pe biu

roul Camerii, este pentru D-Vóstre o altă ocasie mare ca

să dotaţi sfînta nőstră biserică cu o organisaţiune puter

nică, conformă cannelor şi tradiţiunilor ţării.Apreciând im

portanţa şi urgenţa sa, sunt fondat a speră că D-Vóstre

veţi face chiar în sesiunea acesta ca acel proiect să ptă

deveni lege.

Un început de îmbunătăţire la sérta preoţilor de mir de

la bisericile Statului din câte-va localităţi mai însemnate,

precum şi a proto-presbiterilor,Vi se va propune în bud

getul anului viitor. Nu Mă îndoesc că D-V6stre veţi cum

pëni după merit acestă necesitate, prin a cărei satisfacere

biserica însăşi va cresce în cuviinţă şi în demnitate.

Instrucţiunea publică reclamă asemenea o lege organică

mai eficace, după esperienţa de aprépe cinci ani la care

a fost supusă legea actuală.Una din condiţiunile esenţiale

ale îmbunătăţirii instrucţiunii publice va fi înfiinţarea unei

Eforii speciale a şclelor. Guvernul Mel Véva propune un

proiect spre modificarea unor părţi din actuala lege. Bud

getul pe 1870, avênd a fi presentat întru tot conform acelui

proiect, Ei pun temei pe zelul şi activitatea D-Vóstre de

a-l face să dobândéscă sancţiunea legislativă în decursul

acestei sesiuni.

Spre generalisarea instrucţiunii primare, prescrisă de

mai mulţi ani în legile néstre, a lipsit până acum o sis

temă îndestul de completă de inspecţiune, care să fie

tot de-odată un mijloc puternic de a o activà. Guvernul

Trei deci de ani de Domnie. 1 4
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sori şcolari cu atribuţiuni mai întinse, şi am tte cuvintele

de a crede că aici stă începutul cel serios al luminării, la

care poporul are drept şi pe care legile ne îndatoréză a

i-o înlesni.

Sunt mai multe părţi din legea instrucţiunii, cari până

acum n'aú fost încă puse în lucrare. Guvernul Meü a pre

vëdut înfiinţarea, în anul 1870, de mai multe şcle de me

serii în deosebite oraşe ale ţării.

Basele puse pentru organisarea puterilor néstre militare

prin legea de la 11 Iunie 1868 s'aú stabilit în acest an din

ce în ce mai mult. Diferite regulamente şi instrucţiuni au

venit să pue în lucrare şi să desvolte acele base. Oştirea

nőstră permanentă s'a armat cu arme nouă perfecţionate;

armele necesare miliţiilor sunt sosite în parte, şi ast-fel

nu peste mult timp vom vede funcţionând şi noul element

al forţelor nstre militare, miliţiile. Guvernul Meu s'a ocu

pat şi se ocupă pentru a pregăti tte instrucţiunile şi de

positele trebuincióse, ca la întâia chemare şi sosire a mi

liţiilor, dînsele să se ptă convinge că sunt oparteînsemnată

a mijlócelor de apărare ale ţării nstre.

Pentru-ca armata permanentă să serve bine de şclă

ostăşéscă în tte ramurele sciinţei militare, prin care să

trécă toţi tinerii români, în anul acesta i s'a dat ocasie a

cunósce şi serviciul în campanie, prin manevrare în cor

puri mai numeróse. Formarea taberei de la Furceni, în

timpul căreia am fost mîndru de a fi Insumi în capul ar

matei, a produs resultatele cele mai satisfăcătre, atât în

privinţa spiritului de corp, cât şi în privinţa instrucţiunii,

prin manevre sistematice; cu acéstă ocasiune, armata ro

mână, atât de devotată Dinastiei, s'a arătat că este la înăl

ţimea misiunii sale.

Guvernul Mel recunsce că nu este lesne nici bine a

modifică din nou legea constitutivă a armării ţării.Dar când

experienţa anilor din urmă a dovedit lacune, neperfecţiuni

saú erori în acea lege, aceste neperfecţiuni trebuiesc îndrep

tate. Guvernul Meü Vă va presentà dar un proiect, care să

cuprindă îmbunătăţirile ce sunt a se aduce acelei legi.

Asemenea veți grăbi negreşit, Domnilor Senatori şi Dom

nilor. Deputaţi,votarea proiectului de lege, ce se află de mai
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mult timp dinaintea D-Vóstre, despre tribunalele militare.

Nepotrivirea în care se află Codul penal militar cel vechi

cu cel civil trebuesce să dispară cu o oră mai curînd.

Guvernul Meu. Vă va presentà şi alte proiecte de legi,

tot atât de imperios reclamate, precum: acela al contingen

tului anului viitor, acela al soldelor,un nou proiect pentru

regularea posiţiunii ofiţerilor, un altul pentru recrutare

şi unul pentru înaintare, spre a le pune în armonie cu noua

lege constitutivă a armatei.

Guvernul MeüV'a înfăţişat în sesiunea ordinară un pro

iect de lege în vedere de a asigură judeţelor o mai mare

descentralisare administrativă. Sunt în drept a crede că

D-Vóstre veți bine-voi a supune acest proiect unei con

sciinţióse şi grabnice cercetări,pentru-ca încă în sesiunea

acésta judeţele să aibă a Vă datorà o mai întinsă inde

pendenţă în administrarea intereselor lor locale.

Acéstă lege ar rămânéînsă fără efect, Domnilor Sena

tori şi Domnilor. Deputaţi, dacă tot de-odată D-Vóstre nu

Vă veţi ocupà şi cu realțarea autorităţii morale a prima

rilor comunelor rurale. Nu scăpaţi din vedere,Vă rog, că

legile votate de D-Vóstre se aplică în ţéră prin aceşti pri

mari, în calitate de agenţi ai puterii esecutive şi că prin

urmare este şi de un interes municipal şi de un interes

general ca aceşti magistraţi să fie înzestraţi cu capacitatea

cerută pentru a puté înţelege şi a aplicà legile ţării. Una

din condiţiunile de căpetenie pentru îndreptarea primarilor

rurali este de a le ridicà cât mai curînd funcţiunea de

agenţi fiscali.

Legea tocmelilor agricole, prin experienţă, s'a dovedit

că lasă încă mult de dorit. Ea nu este în stare a asigură

agriculturii acea repede şi deplină îndestulare a intere

selor sale, fără de care lucrul câmpului nu pte propăşi.

Guvernul Meü Vă va presentà modificaţiunile pe cari le

socotesce de neapărate, spre a face ca acestă lege să co

respundă la marele său scop.

Legea poliţiei rurale a început a-şi dovedi salutarele sale

efecte. O mai bună poliţie s'a introdusîn comunele rurale

şi numărul delictelor câmpenesci s'a împuţinatîntr-un chip

simţitor. Acestă lege prevede în fie-care judeţ statornici

rea unei casse de asigurare în contra bólei vitelor. Expe
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aceste stabilimente şi că, chiar dacă aceste s'ar întemeia,

ele, prin micile lor mijlce, n'ar fi în stare a răspunde la

intenţiunea legiuitorului.

Trebuie dar ca Representațiunea naţională să se ocupe

cu adoptarea unui mijloc mai nimerit pentru a feri clasele

muncitóre de marile pagube ale epizootiei.

Guvernul Mel Vă va presentà un proiect de lege pen

tru fundarea unei casse de asigurare generală a vitelor.

De la 1 Aprilie trecut postele străine şi-a luat sfîrşit

în România. Convenţiunile încheiate între Guvernul Meü

şi între Monarchia austro-ungară şi între Germania de

Nord sunt astăqi puse în întréga lor lucrare; în curînd

aceste acte internaţionale se vor înmulţi printr'o conven

ţiune încheiată cu Imperiul Rusiei.

Postele néstre,încredinţate în mâni române,funcţionéză

bine. In comparaţiune cu veniturile anului trecut, postele

înfăţişéză în anul 1869 un spor de aprpe un milion, când

cheltuielile sunt mai aceleaşi ca din timpul când nu aveam

decât un servicii postal interior.

Art. 54 şi 55 din legea rurală, din deosebite împreju

rări, a fost rămase până acum nepuse în lucrare. Guver

nul Meü a luat tte măsurile, pentru-ca, cu aprobaţiunea

D-Vóstre, însurăţeii şi cele-lalte categorii de săteni, pre

vëquţi prin articolele mai sus citate, să fie puşi pe moşiile

Statului în stăpânirea părticelelor de pămînt ce le sunt

acordate prin lege.

Guvernul Mel îşi pune tte silinţele de a ridicà pe fie

care di justiţia la acel grad, de unde ea să inspire încre

dere în întru, consideraţiune în afară. Curtea de Casaţiune,

redobândindu-şi autoritatea sa morală şi asigurată prin

respectarea legii inamovibilităţii sale, este pusăîn posiţiune

de a-şi împlini cu eficacitate lucrările marii sale misiuni.Un

proiect de lege depus pe biuroul Adunării, relativ la dis

tribuţiunea causelor între ambele secţiuni, este de natură

a înlesni fórte mult lucrările fie-căreia. Se ieaú măsurile

cele mai practice pentru-ca legile cele nouă, mai ales pro

cedura civilă şi legea organisării judecătoresc,puţin apli

cate sau rău înţelese în unele localităţi, să se aplice în téte
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părţile lor, căci garanţia ce presentă o lege resultă numai

din esacta sa aplicare.

Proiectul de lege depus la Adunare,privitor la inamovi

bilitatea Curţilor deApel, este de natură agarantà indepen

denţa magistraturii, a o asigură contra fluctuațiunilor şi

pasiunilor politice şi a o pune ast-fel în condiţiuni de a

puté atinge cu succes marele să scop. Guvernul MeüVë

va mai presentà şi alte proiecte de legi speciale,prin cari

se modifică sală se completă unele părţi din legile néstre

civile sau penale.

In privirea lucrărilor publice, am mulţumirea de a con

statà că linia ferată de la Bucuresci la Giurgiu a început

a funcţionă după dorinţa exprimată de Corpurile legiui

tóre, adecă prin mijlcele proprii ale Statului.

Linia Sucéva-Roman,împreună cu ramura Iaşi, în lun

gime de 175 kilometri, va fi dată circulaţiunii înainte de

finitul anului.

Lucrările depe cele-lalte linii se esecută cu mare activitate

şi se speră a se mai da circulaţiunii în cursul anului viitor li

niile Bucuresci-Galaţi, Bucuresci-Pitesci, Roman-Galaţi şi

ramura Bîrlad, în lungime totală de 634 kilometri.

Pentru lucrările ordinare de poduri şi şosele, Guvernul

şi-a pus téte silinţele spre a esecutà pe cele mai urgente,

în limitele creditelor acordate. Intre altele, 19 poduri de

fer s'aú terminat, între cari cel de la Buzău este de o

lungime de 530 metri; prin acesta, comunicaţiunile au do

bândit o mare îmbunătăţire în mai multe puncte dificile.

Lucrările de drumuri judeţene a datîn anul acesta re

sultate şi mai mulţumitóre decât în anul espirat. S'a con

statat şi un însemnat progres în modul esecutării, şi as

tăqi locuitorii sunt puşi în posiţiune de a apreciă resul

tatele bine-făcătóre ale legii.

Instrucţiunea profesională nu a fost negligiată,ci s'a cău

tat a i se da tötă impulsiunea,pe cât mijlócele au permis.

Prin numerósele concursuri şi esposiţiuni, Guvernul a

putut deşteptă şi constată o însemnată emulaţiune între

agricultorii ce intră pe calea îmbunătăţirilor,
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Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am espus situaţiunea generală a ţării. Ordinea inte

rióră este asigurată prin consolidarea Dinastiei.

Europa ne prtă astădi un viu interes. Să ne unim dar

cu toţii spre a dovedi că suntem un popor demn de ac

stă bună-voinţă, un popor care are consciinţa misiunii ci

vilisatrice ce-i este încredinţată la gurile Dunării. Pentru

îndeplinirea acestei frumése misiuni, să înlăturăm luptele

de partidă. Să ne pătrundem de spiritul strămoşilor no

ştri, cari, de câte-ori s'a atins de binele ţării, au fost strîns

uniţi în cugetare şi în voinţă.

D-Vóstre, representanţi fideli ai aceloraşi simțeminte, nu

Mă îndoesc că veţi da tot concursul Guvernului Meü,spre

a puté ast-fel cu toţii satisface legitimele trebuinţe şi as

piraţiuni ale României.

Dumneqeú dar să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

("A IR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şiMinistrul Lucrărilorpu

blice, Dimitrie Ghica; Ministrul de Interne şi ad-interim

la Afacerile străine, M. Kogălniceanu; Ministrul Finanţelor,

Al. G. Gol escu; Ministrul Justiţiei, B. Boer escu; Ministrul

Cultelor şi Instrucţiunii publice,Al. Creţescu; Ministrul Res

belului, G. Ma nu.

No. 1.614, Noembre 15.

Măria Sa Dómna adreséză Ministrului Preşedinte următrea

scrisóre:

Domnule President,

Adînc mişcată de simpatica primire al cărei obiect am

fost din partea naţiunii române şi doritóre a consacră

memoria dilei intrării Mele în capitală, pun la disposiţi

unea D-Vóstre 10.000 franci, rugându-vă să binevoiţi a

afectà procentele lor la formarea unui mic dar pentru 8

fete sérmane, din cari 4 în Bucuresci şi 4în Iaşi, pentru

diua aniversară de 12 Noembre.

Vă rog, Domnule President, să aveţi bunătate a luă
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disposiţiunile ce veţi crede cele mai cuviincióse pentru

realisarea acestei dorinţe şi să primiţi tot în acel timp

expresiunea sentimentelor Mele cele mai distinse.

Aucuresci, ró AVoembre rS69. ELISABETA,

Cu ocasiunea presentării scrisorilor sale de acreditare, d-l

Zuki ci, representantul Serbiei, primesce de la Alteţa Sa Se

renisimă următorul răspuns:

Domnule Agent,

Sunt fericit că, prin canalul D-Vóstre, primesc din noi

asigurările despre amiciţia ce există între ambele ţări.

Am ţinut a constată şi înaintea Camerilor legiuitóre că le

gămintele Nóstre cu Guvernul şi ţéra DVóstre devin din

di în di mai intime, şi acesta spre binele nostru reciproc.

Guvernul Mel va avé de o deosebită îngrijire a vé

face petrecerea în România cât se péte mai plăcută; şi

cât pentru Mine, Domnule Agent, sper că vé vom avé

pentru mult timp între noi.

Presentându-şi felicitările sale pentru căsătoria Alteţei Sale

Domnului, Senatul primesce de la Alteţa Sa Serenisimă urmă

tórele cuvinte de mulţumire:

Urările Senatului României a un deosebit preţpentru

Dómna şi pentru Mine. Vă mulţumesc dar în deosebi,

căci nu Mě îndoesc de sentimentele unui corp, care e

sprijinul natural al Dinastiei.

În numele Dómnei, vé asigur că sentimentele DV6s

tre, atât de bine exprimate, a ajuns la inima Sa; o dic

acésta, fiind-că pot asigură că Consérta Mea va sci a

merità tot-deauna afecţiunea D-Vóstre şi a întregului po

por român.

Mulţumim Senatului întreg şi fie-căruia din D-Vóstre

în parte.
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La felicitările Gardei civice, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

MulţumescGardei civice pentru urările ce Ne adreséză,

ca şi pentru simțemintele dinastice ce are.

Mulţumesc Gardei pentru buna ordine ce a ţinut în tot

timpul lipsirii Mele din ţéră. Mulţumesc şi D-Vóstre în

parte de ostenelile ce vă daţi aci.

La felicitările Adunării Deputaţilor, Alteţa Sa Serenisimă rès

punde :

Sunt mîndru de cuvintele atât de bine exprimate din

partea representanţilor naţiunii.

Mulţumim din inimă tuturor Deputaţilor pentru aceste

simțeminte.

Puteţi fi siguri, Domnilor, că Consérta Mea va face tot

spre a realisà speranţele D-Vóstre şi a merità amórea şi

credinţa poporului român.

In numele Dómnei,vă pot asigură, că Ea iubesce dejà

din suflet patria nőstră şi că este fericită de a fi împreună

cu Mine în capul unei naţiuni, care are un viitor mare şi

frumos.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Ministrului Preşedinte următé

rea scris(re :

Domnule President,

Cu ocasiunea întórcerii Mele în ţéră, a conducerii iubitei

Mele Dómne în noua Sa patrie, Noi am fost obiectul pri

mirii celei mai simpatice, al demonstrațiunilor afecţiunii şi

devotamentului celui mai călduros, şi acesta în tótă întin

derea călătoriei Nóstre de la Vîrciorova pânăîn Bucuresci.

Autorităţi şi populaţiuni, de-alungul Dunării române, ai

rivalisat spre a Ne face o cât mai frumésă primire, spre

a Ne înconjură cu dovedi de iubire. Cele-lalte părţi ale
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României, atât judeţe cât şi comune, a trimis înadinse

şi numeróse deputaţiuni, spre a Ne adresă felicitările lor,

şi, mai multe dile neîntrerupt, telegraful Ne-a adus din tóte

direcţiunile sute de depeşi pline de cuvinte de iubire.

Inima Nóstră este adînc pătrunsă de recunoscinţă pentru

aceste bune sentimente; Noi vedem în ele o nouă întă

rire a legămintelor dintre România şi Dinastia sa, o nouă

încuragiare pentru Mine de a-Mi consacră tóte silinţele, tótă

viéţa Mea, la fericirea unei ţări şi unei naţiuni, care dejà

are titluri neşterse la tótă iubirea şi recunoscinţa Mea.

Dómna este vii atinsă de dovedile de afecţiune ce a

primit în deosebi de la persénele de sexul Séü. Ea se va

folosi de ori-ce ocasiune, spre a arătà prin vii fapte că

scie a justifică şi păstrà acéstă afecţiune.

Vé rog, Domnule President, a fi pe lângă autorităţi, de

putaţiuni şi populaţiuni, interpretul sentimentelor Nóstre de

recunoscinţă şi, cu acestă ocasiune, îţi reînnoesc asigurarea

unei vechi şi meritate afecţiuni.

AVoemőre z9. CAROL.

O altă scrisére, adresată de Alteţa Sa Serenisimă Primarului

capitalei, are următorul cuprins:

Domnule Primar,

Primirea afectuâsă ce capitala României. Ne-a făcut în

diua de 12 Noembre, atât Dómnei cât şi Mie, Ne dă plă

cuta ocasiune de a exprimă în public acestui nobil oraş

simțemintele Nóstre de recunoscinţă,

O asemenea primire nu se uită; ea-Mi impune înda

torirea de a iubi şi mai mult Bucurescii, de a-Mi consacră

tóte puterile pentru a procurà o mai mare desvoltare şi

înfrumseţare oraşului, o mai întinsă întemeiare a bunei

stări şi bunului trai al populaţiunii sale.

Nov. 19 (1)
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Nov. 19(1)

y

Dec.

22 (4)

29 (11)

30 (12)

3 (15)

12 (24)

14 (26)

Te rog dar, Domnule Primar, să fii către cetăţenii bu

curesceni organul acestor simțeminte, atât din parteaDóm

nei, cât şi din partea Mea.

Primiţi cu acestă ocasie mulţumirile Nóstre pentru fru

mosul dar, ce Consiliul comunal a presentat Dómnei în

numele capitalei. Diadema oferită va fiîn tot timpul pentru

Consórta Mea o plăcută aducere aminte despre intrarea

Nóstră în Bucuresci; primim însă darul cu expresa des

tinaţiune de a face parte din odórele Corónei României.

Reînnoesc dar mulţumirile Mele, atât Domnilor membri

ai Consiliului comunal, precum şi D-Tale, căruia rămân cu

o deosebită bună-voinţă.

19 AVoembre z&69. CAROL.

La Iaşi se înfiinţéză Şcóla de meserii.

Se semnéză tractatul cu Rusia pentru desfiinţarea jurisdic

ţiunii consulare.

D-l N. Calima ch-Catargiu este numit Ministru deInterne.

LaAdresa presentată de Camera Deputaţilor, Alteţa Sa Sere

nisimă réspunde:

Am ascultat cu o vie plăcere Adresa Adunării. Nu Mě

îndoesc, Domnilor, că D-Vóstre veți da tot sprijinul Gu

vernului Me, fiind-că numai prin armonie perfectă între

tóte puterile Statului se pot realisà adevăratele aspira

țiuni ale naţiunii;în acelaşi timp, prin acesta, veţi realisà

dorinţele Mele cele mai sincere pentru ţéră.Sunt convins de

mai înainte de sentimentele exprimate prin acéstă Adresă

şi vă mulţumesc, ca şi pentru cuvintele adresate Dómnei

şi Mie.

Deschiderea căiei ferate Sucéva-Roman.

D-l Gheorghe Mârzescu este numit Ministru de Culte, în

locul d-lui Al. Creţescu.

Se serbéză inaugurarea Universităţii din Bucuresci, comple
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tată prin înfiinţarea Facultăţii de medicină. Cu acestă ocasiune

seîntocmesce următorul document de fundațiune:

CAROL I,

Prin graţia lui Dumnedeü şi voinţa naţională, Domn al

Românilor.

La toţi de faţă şi viitori sănătate.

Prin acesta a Nóstră Domnéscă Patentă, facem tuturor

de obşte cunoscut că, astădi, la anul mântuirii una mie opt

sute şése-deci şi nouë, Decembre în patru-spre-dece, şi al

patrulea de la suirea Nóstră pe Tron, am bine-voit şi,în

persónă, împreună cu prea iubita Nóstră Soţie Măria Sa

Dómna Elisabeta, în presenţa înaltului cler, a represen

tanților înaltelor corpuri, a representanţilor Puterilor stră

ine, a marilor demnitari ai Statului şi a corpului profe

soral, am inaugurat Universitatea Română din Bucuresci

şi i-am dat acesta a Nóstră carte sigilată cu Domnescul

Nostru sigilii, pentru constatare şi pomenire.

CAROL.

La discursul de inaugurare al Rectorului Universităţii, Alteţa

Sa Serensimă réspunde:

Domnule Rector, Domnilor Profesori,

Inauguraţia Universităţii din capitala României este o

frumósă sărbătóre, la care tot Românul participă şi cu

inima şi cu raţiunea. Sunt fericit de a o puté celebră

împreună cu D-Vóstre, şi mulţumirea Mea este cu atât

mai mare, că şi Dómna,la începutul vieţii Sale românesci,

asistă la deschiderea şi inaugurarea templului sciinţei care

are să lumineze calea viitorului patriei Sale.

Prin sciinţă şi lumină putem numai întări presentul şi

prepară basele solide ale unui viitor prosper. Puterea unui

Dec. 14 (26)
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Dec. 14 (26)
Stat modern se mèsóră mai ales după gradul culturii sale

intelectuale.

Precum în ordinea vieții materiale spiritul pune în miş

care materia, mems agita molem, asemenea şi în ordinea

vieţii sociale, forţa unei naţiuni cresce prin impulsiunea

desvoltării sale morale. Să ne silim cu toţii, Domnilor,

de a căpătà acéstă forţă, de a creâ acéstă impulsiune.

Strămoşii noştri au pus cele dintâi temelii ale învă

ţămîntului nostru naţional, şi aci, pe fundamentele vechei

şcóle a Sfintului Sava, să le exprimăm eterna nőstră re

cunoscinţă. Sémînţa, ce ei a pus, a prosperat. Modesta

şcólă a lui Lazăr se află astădi transformată într-un splen

did palat dedicat sciinţelor superióre şi belelor-arte. Mi

siunea nőstră însă este abiă începută. Ea este cu atât

mai mare, cu cât trebuinţa instrucţiunii este mai general

simţită, mai mult apreciată.

D-Vóstre, sacerdoţi ai sciinţei, căutaţi a o infiltră cu

ardóre şi devotament în inimile unei generațiuni ce are

să lucreze pentru un viitor şi mai măreţ.

Recunosc cu mulţumire că începutul este dejà bun.

Sciința, literele şi bele-artele fac progrese simţitére pe fie

care di în ţéra nőstră.Am putut vede că Facultatea de

drept produce dejà efectele cele mai mulţumitóre; sper

că şi cele-lalte Facultăţi, desvoltându-se şi completându-se

treptat, nu vor întârdià a produce aceleaşi resultate.

Să continuăm dar, Domnilor, cu convicţiune şi încre

dere pe acestă mare cale a sciinţei, şi ostenelile D-Vóstre

nu vor fi în deşert.

Naţiunea nőstră, plină de juneţă şi inteligenţă, atât de

aptă pentru civilisaţiune, va sci a gustà cu succes din

acest fruct al sciinţei; şi ţéra nőstră va puté ast-fel de

veni un centru de lumini în Orient.
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Din parte-Mi şi din partea Dómnei, vă pot promite tot

concursul şi interesul, spre a ajunge acest nobil scop.Tare

prin voinţa naţiunii, care a védut în Mine realisarea unui

principii, sciü că puterea Mea residéză în lumină şi ab

stracţiune făcând de pasiunile lăturaşe, în lumină numai

o caut şi de dînsa numai Mě preocup

Repet, Domnilor, expresiunea fericirii Mele şi a Dómnei,

de a puté astădi inaugură acest far al presentului şi al

viitorului României.

La banchetul de inaugurare, Alteţa Sa Serenisimă ridicăurmă

torul toast:

Ridic un toast în sănătatea corpului profesoral. Aseme

nea fac tóte urările pentru prosperitatea Universităţilor din

Bucuresci şi Iaşi şi pentru desvoltarea instrucţiunii publice

în România.

Să trăiască toţi cari sunt chemaţi aîmplini acestă fru

mósă misiune pe lângă tînăra nőstră generațiune!

1869

Dec. 14 (26)

Măria Sa IDómna visitéză Asilul Elena-Dómna.
31 (12)
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Ian. 1 (13)

2 (14)

ANUL 187O

Alteţa Sa Serenisimă dă următorul Inalt Ordin de li către

armată:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

In anul ce trece am avut ocasiunea a trăi mai mult

împreună şi a vă cunsce din ce în ce mai mult.

Am constatat cu o vie mulţumire iubirea şi devota

mentul ce purtaţi Tronului şi, arătându-vă cât sentimentele

acestea găsesc un ecou în inima Domnului vostru, urez

ca anul cel no să fie ferice pentru armata română.

ADa/ în Bucuresci, la 7 /anuarie 187

CAROL.

Ministrul de Resbel, G. Ma nu.

Cavalerul de Moyar d, representantul Belgiei, e primit in

audienţă oficială şi-şi presentă scrisorile sale de acreditare.

La discursul său, Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Cu o plăcere cu totul particulară primesc, prin interme

diarea D-Vóstre, scrisérea M. S. Regelui, Augustul vos

tru Suveran, şi sunt fericit de a vă vedé însărcinat cu

misia ce veniţi a împlini pe lângă Guvernul Mei, ca

Agent diplomatic şi Consul general.

Legăturile ce Mě unesc cu familia Augustului Vostru

Suveran sunt o garanţie puternică pentru strîngerea bu
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nelor relaţii ce a existat în tot-deauna între ambele ţări

şi cari, sper, vor deveni din ce în ce mai intime.

Misia D-Vóstre vă va fi cu atât mai facilă, că Guver

nul Meü, sunt sigur, nu va cruţă nimic pentru a vé o

face agreabilă.

Profit de acestă ocasie, pentru a vă rugă să transmi

teţi M. S. Regelui mulţumirile Mele pentru grațisa pri

mire ce a binevoit a face Agentului Me în timpul ultimei

sale misiuni la Bruxelles.

Măria Sa Dómna adreséză Preşedintelui Consiliului de Mi

nitri următrea scrisre:

Bucuresci, 6 Ianuarie 1870.

Domnule President,

Visita Mea la Asilul Elena Mi-a făcut cea mai bună

impresiune şi voi păstrà o plăcută aducere aminte. Am

fost primită de către copile ca o mumă şi ţin a fi muma

lor. Cu o vie satisfacţiune am constatat chipul cum co

pilele sunt îngrijite acolo,precum şi progresele în instruc

ţiune, cari fac a speră că acest aşezămînt va puté da

institutrice pentru şclele de fete. Solicitudinea Mea se

concentréză în acest moment în săvîrşirea Asilului şi în

construcţia unei capele, atât de neapărată ori-cărui aşe

zămînt unde trebue să se facă educaţia tinerimii.

Propun dar a se deschide o subscripțiune spre acest

efect. Convinsă de nobilele sentimente ale damelor ro

mâne, nu Mě îndoesc că vor veni să se asocieze cu gră

bire la acestă operă,pe care o pun sub patronagiul Meü.

Mě pun în capul subscripţiunii cu suma de 12.000 franci.

Credeți, Domnule President, la simțemintele Mele de

stimă şi de afecţiune.

ELISABETA.

1870

Ian. 2 (14)

» 6 (18)
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1870

Ian. 11 (23)

20 (1)

21 (2)

- 24 (5)

27 (8)

Febr. 1 (13)

Febr. 2 (14)

7 (19)

12 (24)

Archiducele Carol Ludovic face o visită Regelui Prusiei

la Berlin.

D-l Ioan C. Brăti a nu demisionéză din Adunarea Deputa

ţilor.

D-l B. Boerescu, Ministrul Justiţiei, demisionéză; Preşedin

tele Consiliului de Ministri primesce ad-interim conducerea De

partamentului Justiţiei.

D-l M. Kogălnicea nu,Ministrul de Interne, demisionéză. D-l

D.Ghica, Preşedintele Consiliului şi Ministrul Lucrărilor pu

blice, e numit Ministru de Interne şi ad-interim la Lucrările pu

blice. D-l Gheorghe Gr. Cantacuzino e numit Ministru de

Justiţie.

Demisiunea întregului Cabinet e primită.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză Principelui Dimitrie Ghica

următórea scrisre:

Principe,

Retragereavéstră din Ministerii Mé lipsesce de un con

curs care în tot-deauna Mi-a fost preţios. Eü o repet fârte

şi profit de acestă ocasiune spre a vă mulţumi tare de

bunele servicii ce aţi adus ţării, în osebite împrejurări.

Zelul şi devotamentul de care aţi dat atâtea probe, în

tot cursul funcţiunilor véstre ca President al celui din

urmă Cabinet, nu se vor şterge din memoria Mea şi nu

Mă îndoiesc că le voi reaflà şi că voi puté pe deplin

comptà pe D-Vóstre, ori de câte-ori voi face apel la pa

triotismul vostru, în interesul scumpei néstre Românii.

Pentru acum,vă rog, Principe, să primiţi acestă expre

siune a gratitudinii şi a simțemintelor deosebite ale

Prea afecţionatului Vostru

CAROL.

Noul Ministerii (al VII-lea) se forméză în următorul mod:

Al. G. Gol e scu, Preşedinte al Consiliului,Ministru de Interne şi

ad-interim la Externe; Colonel G. Manu, Răsboiu; I.Canta

cuzino, Finanţe; P.Vi ore a nu, Justiţie;G. Mârzescu, Culte

şi Instrucţiune publică; Dimitrie Coza din i, Lucrări publice.

Minoritatea liberală se retrage din Adunarea Deputaţilor.

Consilierul de legaţiune R a d owitz, representantul Prusiei,
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îşi presintă scrisorile sale de acreditare. La discursul său,Al

teţa Sa Serenisimă răspunde:

Primesc cu osebită plăcere scrisorile ce vă acreditéză pe

lângă Mine în calitate de Consul general al Confederaţiunii

Germaniei de Nord.Védîn nominaţiunea D-Vóstre o nouă

dovadă despre sentimentele de bună voinţă ce animă în

privinţa Mea pe M. S. Regele, Augustul vostru Suveran,

precum şi despre simpaticul interes ce pértă României.

Legăturile de rudenie ce Mě unesc cu ilustra Sa Casă

contribuesc puternic la desvoltarea bunelor relaţiuni for

mate de mult timp dejà între acestă ţéră şi Germania

şi devenite mai intime încă în urma suirii Mele pe Tron.

Fiţi bine încredinţat, Domnule Consul general, că Guver

nul Meü se va sili a vă face uş6ră şi plăcută misiunea

de care sunteţi însărcinat. Sper, din parte-Mi, că vă voi

vedé ocupând timp îndelungat acest post, cu atât mai

mult că n'am decât a Mě lăudà de alegerea făcută de

către Augustul vostru Suveran în acestă împrejurare.

Camera Deputaţilor validéză alegerea fostului DomnAlexan

dru Ioan Cuza ca deputat al colegiului IV din Mehedinţi.

Alteţa Sa Serenisimă începe inspecţiunea armatei pe regimen

te, luând parte şi la dejunul ofiţerilor.

Inaugurarea Monetăriei române.

Infiinţarea Exarchatului bulgăresc în Turcia.

Fostul Domn Alexandru Ioan Cuza îşi dă demisiunea

din deputat, care e primită de Cameră.

Cu ocasiunea inspecţiunii batalionului 4 de vînători în ca

sarma pirotechniei, Alteţa Sa Serenisimă ridică la dejun urmă

torul toast :

Batalionul al 4-lea de vînători sa înfiinţat prin Mine ca

batalion de model. Îmi place a recunosce că merită şi

acum acestă numire. Béú dar acest pahar pentru bata

lionul al 4-lea de vînători şi mulţumesc ofiţerilor pentruze

lul ce pun la servicii.

Trei eci de ani de Domnie. 1 5

Febr.12 (24)

17 (1)

23 (7)

24 (8)

26 (10)

- 27 (11)

Mart.16(28)
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Mart. 18(30)

21 (2)

22 (3)

23 (4)

» 26 (5)

Apr.8 (20)

Sepromulgă legeapentru ridicarea serviciului percepţiunii din

sarcina primarilor şi pentru instituirea de perceptori speciali.

Cedând voinţei Impăratului Napoleon III, Ministeriul Oli

vier supune noua Constituţiune francesă unui plebiscit.

Se promulgă legea poliţiei şi a esploatării căilor ferate.

Patriarchul grecesc de la Constantinopole protestéză contra

înfiinţării Exarchatului bulgăresc şi cere de la P6rtă aprobare

pentru convocarea unui Sinod ecumenic.

Cuocasiunea inspecţiunii regimentului3 de cavalerie (roşiori)

în casarma Malmeson,Alteţa Sa Serenisimă ridică la dejun ur

mătorul toast:

Mě simţ fórte fericit a Mé găsi pentru întâia 6ră în

mijlocul D-Vóstre. Regimentul de roşiori, pe care l'am

creat, sunt convins că va da tot-deauna probe de fide

litate şi devotament patriei şi Tronului şi că va purtà cu

fală devisa: perseverant şi credincios. Sper că roşiorii vor

face în töte împrejurările onóre acestei devise şi sunt fe

ricit a exprimà mulţumirea Mea de buna stare în care am

găsit regimentul, la care a contribuit zelul tuturor ofiţe

rilor, în sănătatea cărora ridic acest pahar.

Să trăiască roşiorii!

Turburări antidinastice la Ploesci.

Colegiul IV de deputaţi din Mehedinţi alege din nou pe fostul

Domn Alexandru Ioan Cuza ca deputat în Cameră.

Corpurile legiuitóre se închid prin următorul Mesagiü Dom

]]]]]](SC !

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

Sesiunea Corpurilor legiuitére pentru anul 1869-1870,pre

lungită a doua 6ră prin Mesagiul Meu de la30Martie trecut,

expiră astăqi, fără a se fi putut compune noul Cabinet.

Spre a nu vă ţiné mai mult timp depărtaţi de căminele

D-Vóstre, mai ales în apropiarea sărbătorilor Pascelor, Eü,

în virtutea art. 95 din Constituţiune, declar sesiunea în

chisă.



227

Tot de-odată vă anunţ că am însărcinat pe d-l A.G.Go

lescu cu formarea Ministeriului.

Vëdênd dificultăţile ce provin din neresolvarea cestiu

nilor finanţiare, menite a aduce echilibrarea budgetului ţării,

Eú,în virtutea aceleiaşi prerogative constituţionale, convoc

Corpurile legiuitóre în sesiunea extraordinară pentru 12

Maiü viitor, ca să puteţi termină votarea legilor finanţiare.

Dat în Bucuresci, la 8 Aprilie 1870.

CAR()L.

Ministrul Preşedinte, Al.G.Golescu; Ministrul de Resbel, G.

Manu; Ministrul Finanţelor, I. A. Cantacuzino; Ministrul

Justiţiei, P.Vior e anu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Pu

blice,G. Mârzescu; Ministrul Lucrărilorpublice,D.Coza din i.

Principele Frideri c de Hohenzollern refusă candida

tura la tronul Spaniei.

Cabinetul Al. G. Golescu demisionéză. Noul Ministerii (al

VIII-lea)se formézăîn următorul mod:Man o l a ch e Cost a c h e

Epureanu, Preşedinte al Consiliului şi Ministru de Interne;

Colonel G. Manu, Răsboiü; Gheorghe Gr. Cantacuzino,

Lucrări publice; Constantin Grădişteanu, Finanţe;Va-

si le Pogor, Culte şi Instrucţiune publică; Petru P. Carp,

Externe; Alexandru Lahovari, Justiţie.

Măria Sa Dómna pune pétra fundamentală la biserica Asi

lului Elena-Dómna.

Se proclamă resultatul plebiscitului în Francia, cu 7 milićne

voturi pentru şi 1%, milion voturi contra.

Măria Sa Dómna visitéză Şcóla centrală de fete din Bucuresci.

Se deschide sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre

prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Pentru motivele cuprinse în raportul Consiliului Meu de

Ministri de la 22 Aprilie st. v., v'am convocat pentru as

tăqi în sesiune extraordinară, mai curînd decât Vă anun

ţasem prin Mesagiul Meü de închidere.

Sesiunea Corpurilor legiuitre este deschisă.

CAROL.

Preşedintele Consiliului deMinistri şi Ministrul de Interne,M.

Cost a che; Ministrul Resbelului, G. Manu; Ministrul Lucră
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rilor publice, G. Gr. Cantacuzino; Ministrul Finanţelor, C.

Grădişteanu; Ministrul de Externe, P. P. Carp; Ministrul

Justiţiei, Al. Lah ovari.

Intr'aceeaşi li se disolvă Corpurile legiuitre prin următo

rul Mesagiü Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Prin Mesagiul Meü de prorogarea Corpurilor legiuitére

din 30Martie d. u,v'am făcut cunoscut însărcinarea ce pu

sesem d-lui Al. G.Golescu, ca expresiune a majorităţii Adu

nării, pentru formarea unui nou Cabinet.

D-l Golescu nereuşind a formà un alt Ministeri şi mem

brii Cabinetului actual, numiţi din iniţiativa Mea, ca unii ce

fac parte din sînul minorităţii, neputând speră concursul

majorităţii, Mi-aú cerut de a face un apel la alegători, apel

la care Eu am consimţit.

Despărţindu-Mě de D-Vóstre, Domnilor Senatori, Dom

nilor. Deputaţi, nu Mă pot opri de a vă manifestă tîtă a

Mea recunoscinţă pentru sentimentele de devotament ce

Mi-aţi arătat în tot cursul eserciţiului mandatului D-Vóstre.

(ARC)IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

M. Cost a che; Ministrul Resbelului, G. Manu; Ministrul Lu

crărilor publice, G. Gr. Cantacuzino; Ministrul Finanţelor,

C. Grădişte a nu; Ministrul de Externe, P. P. Carp; Minis

trul Justiţiei, A. Lahovari.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză poporului român următórea

proclamaţiune :

Români,

Aniversarea sosirii Mele în mijlocul vostru este o dată

scumpă inimii Mele. Entusiasmul cu care M'aţi primit, sunt

acum patru ani, a fost pentru Mine un îndemn puternic

şi am început cu bărbăţie şi iubire frumésa misiune ce-Mli

crà încredinţată. In tóte actele Mele până astădi, n'am
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avut altă ţintă decât fericirea şi prosperitatea ţării şi, deşi

resultatul n'a răspuns tot-deauna la sinceritatea aspirațiu

nilor şi dorinţelor Mele, sper că viitorul va coronă cun

deplin succes nisce silinţe stăruitóre şi neinteresate.

Dacă însă acele decepţiuni, cari însoţesc neapărat ori-ce

lucrare umană, nu a lipsit misiunii néstre comune, în

crederea Mea în voi nu este sdruncinată, şi acesta cu atât

mai puţin, cu cât o nouă legătură este a se statornici între

noi, prin îndeplinirea unei dorinţe exprimată cu căldură

la mai multe ocasiuni: întemeiarea Dinastiei.

Mă simt ferice de a vé puté anunţă astădi că, în anul

acesta chiar, dorinţa naţiunii române va fi, cu ajutorul lui

Dumnedeú, un fapt îndeplinit. CAROL.

Ministrul de Interne şi Preşedintele Consiliului Ministrilor,

M.Cost a che; Ministrul de Externe, P. P. Carp; Ministrul Jus

tiției, Al. Lah ova ri; Ministrul de Resbel, G. Manu; Ministrul

Lucrărilor publice,G. Gr.Cantacuzino; Ministrul Finanţelor,

C. Grădişte a nu.

Cu ocasiunea trecerii în inspecţiune a regimentului 4 de in

fanterie în casarma Délul-Spirii, Alteţa Sa Serenisimă răspunde

la toastul comandantului:

Simt cea mai mare bucurie că Mé aflu în mijlocul re

gimentului al 4-lea; am dorit de mult; şi sunt sigur că

regimentul al 4-lea de infanterie va face tot-deauna ondre

armatei.

Să trăiască regimentul al 4-lea!

La discursul I. P. S.Sale Metropolitului Primat, ţinut la sér

batórea Impăraţii Constantin şi Elena, patronii capitalei, Al

teţa Sa Serenisimă răspunde:

Prea Sfinte Părinte,

Vă mulţumesc din inimăpentru bunele simțeminte ce-Mi

exprimaţi în numele întregului cler.
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Sunt fericit de a celebră a patra 6ră,împreună cu Emi

nenţia Ta, hramul Sfintei Metropolii a capitalei şi a măr

turi. Prea Sfinţiei Tale, cu acéstă ocasiune, că nu simt

mai sinceră şi mai vie dorinţă decât a vede biserica ro

mână tare, independinte, autonomă şi înconjurată de un

prestigiu din ce în ce crescénd.

Intrevederea Impăratului Rusiei cu Regele Wilhelm al

Prusiei la Ems.

D-l V. Pogor, Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,

demisionéză şi d-l P. P. Carp este însărcinat cu conducerea

ad-interim a acestui Departament.

Alteţa Sa Regală Principele moştenitor Leopold de Ho

henzollern acceptă candidatura la tronul Spaniei.

Din causa unor turburări la alegeri, garda cetăţenéscă din

Ploesci se disolvă.

Comitesa de Solms-Laub a c h decedéza.

La Constantinopole,un mare incendiu distruge o parte a ora

şului. Statul român contribuie cu 25.000 lei la ajutorarea celor

nenorociţi.

Alteţa Sa Serenisimă face o escursiune în judeţele Dîmboviţa

şi Muscel.

Se deschide a doua sesiune extraordinară a Corpurilor le

giuitóre prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în sesiune extraordinară pentru 15 dile,

spre a procede la verificarea titlurilor şi a constitui cât

mai curînd puterea legiuitére.

Cunosc că ocupaţiunile agricole reclamă pe cei mai mulţi

dintre D-Vóstre şi de aceea am mărginit la un termin mai

scurt durata acestei sesiuni.

Dumneqeü să bine-cuvinteze lucrările D-V6stre.

Rucăr, 14 Iunie 1870.

CAROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

M. Costa che; Ministrul de Resbel,G. Manu; Ministrul Lucră

rilor publice, G. Gr. Cantacuzino; Ministrul Finanţelor, C.
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Grădişte anu; Ministrul de Externe, ad interim la Instruc

țiunea publică şi Culte, P. P. Carp; Ministrul Justiţiei, Al.

L a h ova r i.

Ducele de Gramont, Ministrul Afacerilor străine al Franciei,

declară în Cameră că Francia nuva îngădui candidatura unui

Hohenzollern la tronul Spaniei.

Alteţa Sa Regală Principele moştenitor L e opold de H o

henzollern îşi retrage candidatura de la tronul Spaniei.

Interpelat asupra atitudinii sale exterióre,Guvernul român

manifestă simpatii pentru Francia.

Conciliul de la Roma proclamă infailibilitatea Papei.

Francia declară rasboiu Prusiei.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre se închide.

Anglia şi Italia se obligă reciproc a nu eşi din neutralitate

fără de a schimbà declaraţiuni prealabile. Rusia şi Austria se

alătură la acestă convenţiune.

Guvernul român adreséză o proclamaţiune către cetăţeni în

urma turburărilor revoluţionare de la Ploesci.

Se arestéză d-nii Al.Cand i a no-Popescu,Comi a no, I. C.

Brătianu,General Golescu, An. Stolojan şi alţii, ca insti

gatori ai turburarilor din Ploesci.

Bătălia de la Sedan. Armata lui Mac-Mahon împreună cu

Impăratul Napoleon sunt făcuţi prisonieri ai Germanilor.

La adresa de lealitate a cetaţenilor ploesceni, Alteţa SaSereni

simă réspunde:

Domnilor,

Primesc cu o vie satisfacţiune adresa D-Vóstre şi sunt

fericit de a vede asigurările de devotament ce conţine;

aceste asigurări Imi sunt cu atât mai scumpe, că Ploescii,

în cei din urmă doi ani, a fost privit ca un centru de

uneltiri culpabile. Vouë, Domnilor, ca comercianţi şi ca

representanţi ai adevăratelor interese ale Ploescilor, vé

este dat de a menţiné liniştea oraşului prin energica de

saprobare a tuturor încercărilor subversive ordinii.

Măria Sa Dómna nasce o fiică.

D-l L. Steege e numit comisar al Guvernului însărcinat cu

priveghiarea obligaţiunilor căiei ferate Strusberg,în locul d-lui

Ambr on.

Trupele italienesci ocupă Roma.
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Cu ocasiunea deschiderii sesiunii generale a Societăţii Acade

mice Române,Alteţa Sa Serenisimă rostesce următorul discurs:

Domnilor,

Mě găsesc tot-deauna cu o nouă plăcere între D-Vóstre.

Chemaţi a fi păzitorii tesaurelor intelectuale ale României,

sunteţi meniţi a desvoltà, departe de agitaţiunile febrile

unor aspiraţiuni necpte, adevăratele forţe ale naţiunii şi

a răspândi în popor, prin esemplul ce daţi, convicțiunea

că în timpurile moderne o muncă cosciinţiósă şi cugetări

serióse sunt singure în stare a da unui Stat putere şi viéţă.

Este drept că greutăţile, ce începuturile ori-cărei în

reprinderi întîlnesc, a fost causa că lucrările D-Vóstre

nu aú ajuns la numărul de opuri folositóre ce alt-fel ar

fi fost produse ; viitorul însă va probă că încrederea ce

ţéra a pus în luminile şi activitatea D-Vóstre a fost ba

sată nu numai pe speranţe, ci pe o adevărată aprecia

ţiune a însuşirilor ce vă disting

Trecând în inspecţiune regimentul 2 de artilerie, Alteţa Sa

Serenisimă ridică, la dejunul ofiţerilor, următorul toast:

Ridic acest toast în sănătatea regimentului No. 2 de

artilerie, creat de Mine, şi sunt fericit că găsesc într-în

sul spiritul de devotament pentru ţéră şi Tron, cari tre

buesc a fi nedespărţite una de alta în inima unui ade

vërat ostaş.

Regele Prusiei îşi mută cartierul său general la Versailles.

Botezul Alteţei Sale Principesei Maria a României.

Adunarea Cortesilor proclamă de Rege al Spaniei pe Du

cele de Aosta.

Alteţa Sa Serenisimă plécă spre Adjud-Tecuciü-Buzëü.

La Ploesci, unde iea dejunul, Alteţa Sa Serenisimă ridică la

masa cetăţenilor următorul toast:

Vë mulţumesc pentru urările şi simțemintele cari Mi-aţi
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exprimat; am védut cu o vie plăcere că majoritatea lo

cuitorilor din Ploesci a condemnat actele criminale cari

saú întîmplat în acest oraş. Ridic dar acest toast în să

nătatea acelor cetăţeni din Ploesci cari sunt pentru linişte,

ordine şi stabilitate, fiind-că numai pe aceste base Ro

mânia va puté prosperă.

Să trăiţi !

Cetatea Metz capituléza şi Generalul Bazaine e făcut prisonier.

Curtea cu juraţi din Tîrgovişte achită pe acusaţii pentru tur

burările de la Ploesci.

Rusia trimite Puterilor semnatare ale Tractatului de Paris o

notă, prin care declară că nu se mai simte obligată a respectă

neutralitatea Marii Negre, fără ca sa aibă însa intențiunea de

a deschide cestiunea orientală.

Consilierul de legaţiune Bartel eyns de Fose l a e rt, re

presentantul Belgiei, e primit în audienţă oficială pentru a-şi

presintà scrisorile de acreditare ca Consul general. La discur

sul seu,Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Consul general,

Primind scrisorile ce vé acreditéză pe lângă Guver

nul Meü în calitate de Consul general al M. S. Regelui

Belgilor, sunt fericit de a regăsi o ocasiune spre a ex

primà cât de vii doresc ca bunele relaţiuni stabilite de

mult timp între ambele ţări să se desvolte din ce în ce

mai mult în interesul lor mutual.

Guvernul Meu,fiţi încredinţat, Domnule Consul general,

se va grăbi de a vă face misiunea lângă dînsul pe cât se

póte mai plăcută şi facilă, şi cât despre Mine, legăturile

de rudenie ce Mě unesc cu Casa Augustului vostru Suve

ran nu vor contribui mai puţin spre a aduce acest re

sultat pe timpul şederii D-Vóstre în România, ce, o sper

şi o doresc, va fi de o durată îndelungată,

Se inauguréză Şcóla de meserii din Bucuresci,
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Comitele de Bismarck primesce mijlocirea între Rusia şi

Puterile semnatare ale Tractatului de Paris în afacerea neu

tralităţii Mării Negre şi propune întrunirea unei conferinţe la

Londra.

La recepţiunea noului Consiliu municipal al capitalei, Alteţa

Sa Serenisimă adreseza Primarului următérele cuvinte:

Imi pare bine de a vede capitala României ast-fel de

bine representată; sper că veţi pune téte silinţele spre

a satisface dreptele cereri ale orăşenilor, cari va încre

dinţat o aşà frumósă sarcină.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitre se deschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Mă simt ferice de a Mégăsi din nou în mijlocul D-V6s

tre. Frumésa misiune de control ce aveţi a îndeplini asu

pra actelor Guvernului Meu este nu numai o legitimă sa

tisfacţiune dată ţării, dar şi un mijloc de întărire pentru

un Guvern onest şi devotat instituţiunilor publice.

Sesiunea pentru care sunteţi convocaţi se deschide în

mijlocul unei crise europene, creată de marele resbel care

s'a încins în Occident. În faţa acestei lupte uriaşe între

două naţiuni puternice, linia de purtare a Guvernului Meu

erà clar indicată. Credincios convenţiunilor internaţionale

cari garantéză existenţa nőstră politică, el s'a silit pe de

o parte a menţiné ordinea din întru, iară pe de alta a în

treţiné relaţiuni de bună înţelegere cu Înalta Pörtă şi Pu

terile garante.Ţinuţi la respectul tractatelor cari asigură

autonomia nőstră, suntem convinşi că, păstrând şi de aci

înainte sincera atitudine ce am avut, vom puté comptà din

partea Europei pe aceeaşi bună-voinţă ca şi în trecut.

Sunt fericit că pot şi acum constată, în faţa ţării, că re

lațiunile néstre exterióre sunt din cele mai amicale. Ast-fel

Guvernul Imperial şi Regesc al Austro-Ungariei a anunţat

în mod oficial Guvernului Mel că consimte la desfiinţarea

atât de dorită a stărostiilor şi că este gata a încheiâ o

convenţiune în cestiunea jurisdicţiunii consulare, pentru o
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reformă completă a raporturilor judiciare şi administrative

dintre ambele ţări.

Aceste probe de bună-voinţă ne fac a privi viitorul cu

încredere. Rămâne numai ca înţelepciunea şi moderaţia

tuturor să înlesnéscă menţinerea ordinii în întru şi să nu

atragem asupra nőstră imputarea că am eşit din reserva

ce se cuvine să păstrăm în împrejurările de faţă.

Recunoscinţa pentru o naţiune, care a dat României în

atâtea rînduri puternicul său sprijin, legitiméză simpatiile

nőstre pentru dînsa. In expresiunea lor să ne ferim însă

de a amestecă fără cuvînt atacuri nedrepte sau zadarni

ce aţîţări.

Să nu uităm consideraţiunea ce se cuvine să avem pen

tru tóte Puterile cari garantéză astăqi posiţiunea nőstră

politică. Ast-fel numai vom asigură viitorul ţării în contra

ori-căror eventualităţi compromiţătîre.

Guvernul Meu a avut o ţintire neclintită asupra situa

țiunii finanţiare.

Cunósceţi, Domnilor. Senatori şi Domnilor. Deputaţi, că

budgetul anului trecut sa încheiat cu un deficit de 17 mi

lióne, precum vi se va arătà mai cu amănuntul în expune

rea situațiunii finanţiare, şi că o datorie flotantă de 46

milióne, provenită din deficitele acumulate ale anilor tre

cuţi, apasă situaţiunea tesaurului public.

Guvernul a luat angagiamentul către D-Vóstre de a mic

şorà acel deficit şi de a nu spori datoria flotantă; şi cu

tóte că evenimentele politice a produs o crisă finanţiară

fără precedent,cu tétă stagnaţiunea comerciului nostru agri

col, Guvernul a îndeplinit acest angagiament şi D-Vóstre

sunteţi puşi în posiţiune de a constată acésta în faţa ţării

chiar de la începutul sesiunii legislative.

Asemenea, pentru creditele extraordinare şi suplemen

tare, Guvernul s'a ţinut strict în limitele fondului de 2 mi

lióne ce au fost acordate, afectând chiar o parte din acel

fond pentru serviciile anilor din urmă.

Dacă însă réul nu s'a agravat, ar fi un pericol pentru

prosperitateapublică de a nu-lvindecă cu o oră mai înainte.

Budgetul ce vi se va presentà de către Guvern,însoţit

şi de legile finanţiare indispensabile, s'a echilibrat.

Un deosebit proiect vi se va presentà pentru stingerea

1870
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Nov. 15 (27) datoriei flotante. Prin el se va pune tot de-odată pentru

viitor o limită la contractarea unor asemenea datorii şi

sancţiunea lui va sta în aplicarea principiului salutar al

responsabilităţii ministeriale.

Din datoria flotantă, 11 miline aparţin Cassei de con

semnaţiune şi ea, reintrând în capitalul ei, va puté par

ticipà, în sensul legii sale organice, cu o mare parte din

tr'însul la crearea unui institut de credit funciar; fiind-că

experienţa ne-a dovedit că sumele ce se depun anualmente

covîrşesc cu mult cererile de înapoiare.

Asemenea vi se va înfăţişă un alt proiect de lege, care

va înlocui impositul personal şi de şosele, pentru a cărui

constatare şi percepţiune vom reveni la sistemul întrebu

inţat în trecut, prin fixarea lui în perióde de 5 în 5 ani,

lăsând percepereaîn sarcina comunelor şi suprimând com

plicatul şi împovărătorul sistem de constatare, de percep

ţiune şi de controlare, astăqi în vigóre.

Ast-fel,simplificând mecanismul de astăqi, vom realisà

o adevărată binefacere, mai cu semă pentru locuitorii co

munelor rurale, scăpându-i de un numeros personal de

agenţi fiscali şi de sistemul de ameni, cari până acum

nu au dat loc decât la abusuri,fără ca regularitatea per

cepţiunii să facă vre-un progres.

Ori-care însă ar fi modificarea introdusă în sistemul de

percepţiune pentru contribuţiunile către Stat, n'ar cores

punde cu deplinătate la resultatele ce ar puté produce,

dacă în acelaşi timp nu vom pune şi o margine variatelor

şi numeróselor contribuţiuni la cari sunt supuşi locuitorii

comunelor rurale, pentru nisce servicii ce nu corespund

cu sacrificiile făcute, când nu sunt cu totul neproductive.

Spre a curmà şi aci isvorul de abusuri, vi se va propune

suprimarea de ori-ce dare directă sau indirectă, astăqi exis

tente în comunele rurale, lăsându-li-se numai facultatea de

a prelevă decimi adiţionale,pe lângă darea generală ce va

înlocui contribuţiunea personală şi cea de şosele.

Prin proiectul de budget s'a prevădut şi plata anuităţilor

drumului de fer. Linia Roman-Sucéva-Iaşi se află de acum

pusă în circulaţiune. In curînd, sper, se vor puté deschide

şi liniile Roman, Galaţi-Bucuresci; ast-fel se va află în es

ploatare olungime totală de peste 700 kilometri cale ferată.



237

Acéstă mare operă de pace şi de civilisaţiune s'a conti

nuat în mijlocul crisei generale produsă prin resbelul din

Occident. Ea se pte privi ca un fapt îndeplinit pentru Ro

mânia-Mare şi Moldova. Rămâne numai ca, cu aceeaşi ac

tivitate, să se urmeze lucrările în România-Mică, ale cărei

interese mai reclamă şi juncţiunea liniilor sale cu Austria

şi cu Ungaria.

Pe lângă legătura ce are a se face la punctul Vîrciorova,

studii se urméză pentru a uni direct Craiova cu punctul

Petroşani prin valea Jiului. Acestă linie este de un interes

capital atât pentru acéstă parte a ţării, cât şi pentru tran

situl internaţional.

Este de oimportanţă capitală ca resoul drumurilor nstre

ferate să se termine cât mai curînd, pentru-ca ţéra, prin

experienţa înlesnirilor ce vor procurà,să ajungă la cuno

scința deplină a numeróselor folosuri ce decurg din aceste

mijlóce perfecţionate de comunicaţiune pentru desvoltarea

ei viitóre.

In privinţa acestor concesiuni, Guvernul a căutat a se

conduce cu acea bună credinţă, ce trebue să fie linia de

purtare a ori-cărei administrațiuni oneste. El crede că şi-a

îndeplinit acestă datorie.

Guvernul Meü văva supune proiectul unei alte întreprin

deri de mare utilitate publică, primită dejà cu mulţumire,

pentru partea ce-i aparţine, de către Guvernul otoman,

acela al unui pod stătător pe Dunăre de la Giurgiu la

Rusciuc.

Infiinţarea drumurilor judeţene sa continuat anul acesta

cu o mare activitate, pe lângă o construcţiune mult mai

îngrijită.

Căile naţionale, deşi n'aú participat în acelaşi grad la

acéstă impulsiune, din causa mijlócelor restrînse afectate

în budgetul anului curent, totuşi s'a continuat esecutarea

contractelor încheiate în limitele budgetare.

In aplicarea legii de expropriaţiune pentru causă de uti

litate publică recunoscându-se 6re-cari lacune regretabile,

Guvernul a simţit imperiósa necesitate de a Vă supune un

proiect de lege, prin care, fără a se sacrificà nimic din

principiul respectului proprietăţii, se va asigură fixarea

indemnităţilor pe nisce base mai echitabile.

1870

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) Mai multe proiecte de legi militare,propuse încă din se

siunea trecută, aştéptă deliberarea D-V6stre, spre a com

pletà opera organisării armatei nstre.

Punerea în lucrare în tită întinderea lor a legilor exis

tente, mai cu semă adunarea miliţiilor şi concentrarea re

peţită a grănicerilor şi a dorobanţilor, a întărit în anul

acesta instrucţiunea militară a României.

In privinţa instrucţiunii publice, este de dorit, Domnilor

Senatori şi Domnilor Deputaţi, ca prin înţeleptul D-V6stre

concurs, învăţămîntul să fie îndreptat mai mult către ca

rierele productive şi studiele fecunde, în vreme ce până

acum el a fost mai esclusiv dirigiat către funcţiunile Sta

tului. Tot odată atrag seriósa D-V6stre atenţiune asupra

resultatelor cu totul minime ce dau seminariile. Deşi Sta

tul întreţine cu mari sacrificii 750 de interni, totuşi aprépe

de o mie de biserici, adecă mai o a treia parte a cifrei

totale a comunelor rurale, stau astăqi în părăsire, din lipsă

de preoţi.

Guvernul Meü vă va mai presentà un proiect de crea

ţiunea unui stabiliment de băi la Slănic, după o înţelegere

ce a avut cu aşezămîntul Sf. Spiridon din Iaşi.

Terminând,Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi,sunt

convins că situaţiunea finanţiară şi echilibrul budgetar vor

ţiné cel dintâi loc în deliberaţiunile D-V6stre. Pe terenul

unor discuțiuni serióse, inspirate numai de o sinceră iubire

pentru binele public, puteţi fi siguri că ne vom găsi tot-

deauna împreună şi că un deplin acord va domni între toţi.

De asemenea Imi place a crede, Domnilor Senatori şi

Domnilor. Deputaţi, că în urma evenimentelor întîmplate,

pe cari ţéra le cunsce, veţi chibzui cele mai înţelepte mă

suri spre înlăturarea în viitor a unor fapte cari au com

promis existenţa unor naţiuni mai vechi şi mai puternice

decât a nőstră. Cred că şi D-Vóstre sunteţi pătrunşi de

adînca cugetare a lui Montesquieu că: Un stat liber, adecă

pururea agitat, nu pte să se menţină, dacă el, prin pro

priile sale legi, nu este capabil de îndreptare. »

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările ID-Vóstre.

Bucuresci, 15 Noembre 187O. ("AR()IL.

Preşedintele Consiliului şi Ministrul de Interne,M. Costache;
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Ministrul de Resbel, G. Manu; Ministrul Lucrărilor publice,

G. Gr.Cantacuzino; Ministrul Finanţelor, C. Grădişteanu;

Ministrul Afacerilor străine, ad-interim la Instrucţiunea publică

şi Culte, P. P. Carp; Ministrul Justiţiei, Al. Lah ovari.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză Puterilor o scris(re confiden

ţială, prin care-şi exprimă temerea că nu va maiputéfi stăpân

pe pasiunile de partid din ţéră şi crede necesar ca viitorul

României să se reguleze în conferinţa Puterilor care e în ajun

de a se convocă.

La Adresa Senatului,presentată prin o deputațiune,Alteţa Sa

Serenisimă răspunde:

In împrejurările de faţă,primesc cu cea mai vie mul

ţumire promisiunile şi sentimentele exprimate prin Adresa

Senatului, cu atât mai vîrtos că ele vin din partea unui

corp eminent conservator, în interesul căruia stă de a sus

ţiné, de a întări Tronul şi a luptà pentru ordine şi sta

bilitate.

Numai prin menţinerea prestigiului tuturor instituţiunilor

vom ajunge la acestă ţintă şi sunt convins că respectul

legilor de către Guvern şi guvernaţi ne va asigură întă

rirea şi prosperitatea României.

Comitele de Bismarck notifică Austro-Ungariei desvoltarea

internă a raporturilor dintreStatelegermane şi-i pune în vedere

necesitatea de a se creâ legaturi intimeîntre ambele Imperii.

Stru ssberg declară că nu va putéplăti cuponul de 1 Ianu

arie 1871 al obligaţiunilor căilor ferate române.

La Adresa Camerei Deputaţilor,Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Prin Mesagiul ce vam adresat la deschiderea acestei

sesiuni, v'am declarat că intrevăd în controlul D-Vóstre

mijlocul cel mai puternic de întărirea instituţiunilor néstre.

Primind astădi încredinţările ce-Mi daţi, nu pot decât de

a vë asigură din noi că nu am altă dorinţă decât de

a vedé satisfăcute legitimele sale aspiraţiuni prin concursul

şi comuna înţelegere între puterile constituite.

1870

Nov. 15 (27)

25 (7)

29 (11)

Dec. 2 (14)

-

6 (18)

12 (24)
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Dec. 14 (26)

18 (30)

19 (31)

21 (2)

Intr'o notă către Comitele Bismarck,Comitele Beust,Can

celarul Austro-Ungariei, acceptă în numele Impăratului amiciţia

strînsă între Austria şi Germania.

Demisiunea Cabinetului M.Costache e primită şi d-l Ion

Ghi ca eînsărcinat cu formarea Ministeriului.

Noul Ministeriü (al IX-lea) se forméză ast-fel: Ion Ghica,

Preşedinte al Consiliului şi Interne; Dimitrie A. Sturdza,

Finanţe; Dimitrie Cariagdi,Justiţie; Nicul a e Gr. Raco

viţă,Culte şi Instrucţiune Publică, ad-interim Externe; Dimi

trie Berende i, Lucrări publice; Colonel Pencovici,Răsboiü.

D-l Calimach-Catargiu e numit Ministru de Externe.

Deschiderea conferinţei de la Londra în cestiunea Mării Ne

gre se amână.



ANUL 1871.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei următorul Inalt Ordin

de di:

Oşteni,

Am fost mulţumit de voi în anul care încetéză.

Disciplina, instrucţia, paza ordinii publice, tóte grelele

Vóstre datorii le-aţi împlinit bine.

Vă urez în anul care începe aceeaşi cale.

Aduceţi-vă mereu aminte că cariera ce aţi îmbrăţişat

este un lung sacrificii.

Urez în parte fie-căruia din voi sănătate şi un an fericit.

1871 /anuarie 1. CAROL.

Conferinţa de la Londra se constitue,în absenţa representan

tului Franciei.

In castelul de la Versailles,Wilhelm I se proclamă Impërat

al Imperiului german.

Comisiunea de ingineri însărcinată cu studiul căilor ferate

prusiene publică relaţiunea sa comparativă cu căile ferate

Strussberg.

Se institue tribunalul de arbitragiü în afacerea divergen

ţelor cu concesionarii căiei ferate Strussberg.

Alegerile municipale în capitală se termină cu o învingere

completă a partidului naţional-liberal.

Foile din Germania publică o scrisére a Alteţei Sale Sereni

sime, care pare a pune în vedere abdicarea Sa iminentă.

1871

Ian. 1 (13)

Trei-jeci de ani de Domnie. 1

5 (17)

6 (18)

9 (21)

16 (28)

19 (31)

21 (2)
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1871

Ian. 30 (11)

Febr. 5 (17)

19 (3)

24 (8)

Mart. 1 (13)

9 (21)

10 (22)

11 (23)

14(26)

16(28)

19(31)

25 (6

In urma unei interpelaţiuni asupra acestei scrisori, Camera

Deputaţilor primesce o moţiune, care exprimă devotamentpen

tru Tron şi Dinastie,încredere în viitorul ţării şi hotărîrea de a

menţiné Constituţiunea.

Ocupându-se de aceeaşi scrisére,Senatul declară că este una

din datoriile sale principale a sprijini pe Domnitor, pe care

naţiunea însăşi L'a ridicat cu însufleţire pe Tron; Domnitorul

sa fie încredinţat de devotamentul absolut al Senatului; tétă

ţéra este strîns legată cu Dînsul şi Dinastia Sa.

Adunarea naţională din Bordeaux numesce pe d-l Thiers

« şef al esecutivei Republicei. »

La Versailles se schimbă preliminariele de pace între Ger

mania şi Francia.

Se cetesce în Camera Deputaţilor raportul comisiunii pen

tru afacerea Strussberg, după care urméză o discuțiune frte

vie.

Conferinţa de la Londra se încheie cu un resultat favorabil

Rusiei.

Deschiderea solemnă a primului Reichstaggerman la Berlin.

Cancelarul Comite Bism ar ck e înălţat la rangul de Principe.

Colonia germană din capitală, adunată în sala Slătineanu la

un banchet presidat de d-l de Ra dowitz, representantul Ger

maniei, este atacată cu petre de o adunătură de turburători.

In urma incidentului din sala Slătineanu, Ministeriul Ion

Ghic a demisionéză.

Noul Ministeriu (al X-lea) seforméză ast-fel: L ascăr Catar

giu, Preşedinte şi Interne; General Chr.Tell, Răsboiu;Gheor

ghe Costaforu, Externe şi ad-interim Culte şi Instrucţiune

publică; Petru Mavrogheni, Finanţe; N. Kretzulescu,

Justiţie şi ad-interim Lucrări publice.

D-l General Chr. Tell e numit Ministru al Cultelor şi al In

strucţiunii publice şi d-l General I. E m. Florescu Ministru

de Răsboi.

In urma votului de neîncredere dat noului Cabinet,Camera

Deputaţilor se disolvă şi sesiunea Senatului se închide.

Se promulgă legea pentru constatarea şi perceperea contri

buţiunilor directe.

Cu ocasiunea primirii oficiale a d-lui Peixotto, represen

tantul Statelor-Unite ale Americei-de-Nord, Alteţa Sa Serenisimă

răspunde la cuvîntarea sa:

Domnul Meră,

De cât-va timp dejà am resimţit sincera dorinţă de a
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vedé Statele-Unite representate din noi în acestă ţéră.

Sunt dar fericit de a primi de la Guvernul D-Vóstre scri

sórea ce vă acreditéză în calitate de Consul general şi

Agent diplomatic în România.

Doresc ca relaţiuni pe cât se pte mai întinse să se for

meze între ambele ţări, din cari pentru România nu pte

resultà decât cel mai mare avantagii.

Am avut tot-deauna cea mai mare admiraţiune pentru

ţéra D-Vóstre şi sunt convins că numai prin spiritul, li

beral şi ospitalier ce o animă, ea a parvenit la o aşà de

puternică desvoltare a prosperităţii. Sper că vom avé plă

cerea de a vă păstrà ani îndelungaţi în mijlocul nostru

şi Guvernul Mei nu va lipsi de a vă face îndeplinirea mi

siunii D-Vóstre atât de lesne şi plăcută pe cât va stà în

puterea lui.

D-l N. Ca limach-Catargiu e numit representant al Ro

mâniei în Comisiunea internaţională a Prutului.

AA. LL. Domnul şi Dómna plécă la Brăila-Galaţi-Tecuci

Bacăü-Iaşi.

Lafelicitările primite cu ocasiunea serbării aniversare a nas

cerii Alteţei Sale Serenisime şi a alegerii Sale la Tronul Româ

niei, Alteţa Sa Serenisimă adreséză de la Iaşi următórele rés

punsuri telegrafice:

Domnului Lascăr Catargiu, Preşedintele Consiliului de

Ministri:

Domnule President,

Am primit astădi, cu ocasiunea serbării aniversării nas

cerii Nóstre şi aceea a alegerii Nóstre la tronul României,

călduróse urări şi felicitări sincere din partea diferitelor au

torităţi comunale şi judeţene şi din partea locuitorilor tîr

gurilor şi satelor, precum asemenea şi din partea Gardei

naţionale din ţéră. Vă rugăm, exprimaţi din parte-Ne ale

Nóstre sentimente de gratitudine şi de afecţiune şi asi

1871

Mart. 25 (6)

Apr. 3 (15)

8 (20)
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1871

Apr. 8 (20)
guraţi pe toţi despre devotamentul Nostru pentru binele

public şi prosperitatea României. Exprimaţi asemenea şi

din partea Măriei Sale Dómnei ale Sale afectuse mulțu

miri pentru ovaţiunile ce I se fac în tot cursul călătoriei

şi la cari mumele de familie, prin ale lor manifestări pline de

delicateţă pentru a Nóstră fericire şi a prea iubitei Nóstre

fiice, Principesa Maria, ieaú o parte atât de însemnată.

--------- Al D-Vóstre afecţionat

CAROL.

D-lui Nicolae Krezul e scu, Ministrul de Justiţie şi ad-in

terim la Lucrările publice:

Domnule Ministru,

Vă rugăm, fiţi organul Nostru şi al Măriei Sale Dómnci,

exprimând din parte-Ne ale Nóstre vii mulţumiri d-lor ma

gistraţi ai Curţilor şi Tribunalelor,pentru urările sincere ce

Ne-aú exprimat cu ocasiunea serbării naţionale a nascerii

şi alegerii Nóstre la Tronul României. Am pustotdeauna

temeiü pe magistratura română, care prin luminele şi im

parţialitatea hotărîrilor sale, va sci, mai cu semăîntr-o ţéră

constituţională,aplicând cu csactitate legile,să contribuiască

la fericirea tuturor cetăţenilor şi la splendórea României;

de aceea, din partea Guvernului Nostru, nu-i va lipsi nici

odată tot concursul necesar spre a-şi îndeplini înalta sa

misiune.

Al D-Vóstre afecţionat

CAROL.

D-lui General Tell, Ministrul de Culte şi Instrucţiune pu

blică :

Domnule Ministru,

Clerul român şi corpul profesoral, douë base funda

mentale pe cari este rezimată moralitatea fie-cărei socie
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tăţi, a luat o parte simțitóre,prin bine-cuvîntările şi urările

ce Ne-aú adresat cu ocasiunea serbării îndoite a aniver

sării nascerii şi a alegerii Nóstre de Domn al României.

Vă rugăm să le exprimaţi din parte-Ne şi din partea Mă

riei Sale Dómnei ale Nóstre sincere sentimente de gratitu

dine şi să-i asiguraţi despre neobositele silinţe ale Guver

nului Nostru pentru prosperitatea bisericii şi şclei române.

Al D-Vóstre afecţionat

CAROL.

La felicitările de bine-venire în oraşul Galaţi, Alteţa Sa Se

renisimă răspunde:

Vë mulţumesc, Domnilor.Tóte manifestațiunile ce Mi

saú făcut în cursul călătoriei sunt o dovadă pipăită despre

simțemintele sincere şi spontanee ale naţiunii, care doresce

stabilitatea şi ordinea. Cu concursul tuturor bunilor ce

tăţeni, vom face fericirea patriei nőstre ! Incă odată, vă

mulţumesc, şi în numele Meu, şi în numele Măriei Sale

Dómnei!

La discursul de bine-venire al Primarului din Iaşi,Alteţa Sa

Serenisimă rèspunde:

Primirea frumósă şi căldurósă ce a doua capitală a Ro

mâniei. Ne-a făcut, precum şiîn tótă călătoria Nóstră, M'a

convins că Adunarea trecută na fost expresiunea sinceră

a ţării şi că sentimentele naţiunii sunt cu totul alt-fel. Am

luat acum din nou curagiul a lucră cu inimă şi energie la

frumósa misiune care Mi-a încredinţat naţiunea. Sper că

toţi Românii cari iubesc patria lor vor înconjură Tronul şi

vor lucră împreună cu Mine la fericirea şi prosperitatea Ro

mâniei, cu care inima Mea este strîns legată mulţumind

şi din partea Dómnei încă odată de sincerele sentimente

ce Ne-aţi arătat. Petrecerea Nóstră între iubiţii Ieşeni va

1871

Apr. 8 (20)

9 (21)

27 (9)



1871

Apr. 27 (9)

29 (11)

Maiü 10 (22)

15 (27)

17 (29)

21 (2)

rëmâné neştérsă din inima Nóstră. Cu părere de rău ne

despărţim acum, dar la revedere.

AA. LL. Domnul şi Dómna reintră în capitală.

La Franckfurt se încheie pacea definitivă între Germania şi

Francia.

La prânul de la Palat, Alteţa Sa Serenisimă ridică următorul

tOaSt:

Astădi sunt 5 ani că am onórea a sta în capul naţiunii.

Imprejurările nu Mi-au permis a face atâta cât am dorit

pentru acestă frumésă ţéră;însă sunt încredinţat acum că

viitorul României va fi asigurat prin ordine şi stabilitate,

singura basă solidă pentru prosperarea unei ţări. Făcând

urări pentru fericirea naţiunii, ridic acest toast în sănătatea

Românilor.

AlteţaSaSerenisimă face o excursiune la Giurgiu, unde inspec

téză garniséna,

Experţii însărcinaţi cu controlarea fondurilor depuse de

Strussberg declară că ele nu oferă garanţie suficientă.

La prândul de la Palat în diua de Sfinţii Constantin şi Elena,

Alteţa Sa Serenisimă ridică următorul toast, ca răspuns la ură

rile I. P. S. Sale Metropolitului Primat:

Mulţumim pentru urările Prea Sfinţiei Tale. Ridic acest

pahar în sănătatea clerului, dorind ca el să aibă tot-deauna

o influenţă binefăcătóre asupra poporului.

Primind în aceeaşi li în audienţă Consiliul comunal al ca

pitalei, condus de Primar, Alteţa Sa Serenisimă îi adreseză ur

mătorele cuvinte :

Domnilor,

Sunteţi chemaţi a împlini o frumésă misiune; însă aveţi

şi o sarcină grea, fârte grea. Sunt convins că veţi pune

tot zelul şi tótă silinţa spre a satisface cererile legitime

ale cetăţenilor şi a arătà ast-fel recunoscinţa D-Vóstre
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către alegătorii din capitală, cari a pus încrederea lor

în D-Vóstre.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre se deschide

prin următorul Mesagiü Domnesc :

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în virtutea art. 95 din Constituţiune ca

să vă ocupaţi de marile interese ale ţării, cari nu mai pot

rémâné în părăsire.

Ministeriul Meü vă va presintà legea stingerii datoriei

flotante, care stă de atâta timp nevotată.Vé rog a vépă

trunde de gravele nevoi ale tesaurului şi ale creditului

public şi a le da preferinţă mai înainte de tte.

Veţi esaminà reducerile ce a făcut Guvernul Meu chel

tuelilor anului 1871 în comparaţiune cu budgetul anului

1870, şi nu Mă îndoesc că veţi aprobă însemnatele eco

nomii ce s'a făcut faţă cu un budget nevotat de fosta

Adunare; veţi bine-voi încă a votà budgetul anului 1872,

spre a ne conformà odată cu art. 113 din Constituţiune.

Ministeriul Meü vă va presintà încă legile cele mai ur

gente, din cari unele stau de mai mult timp pe biuroul

Adunării: legea comunală, legea pentru convențiunea ju

diciară încheiată cu Rusia, legea pentru taxele municipale,

convenţiunea cu Austro-Ungaria pentru juncţiunea dru

murilor de fer, legea pentru cheiagiuri de la porturile Du

nării conform Tractatului din Paris, modificarea legii or

ganisaţiunii militare în sensul solidităţii ce se cuvine a se

da miliţiilor şi a aşezării corpului de ofiţeri pe base mai

potrivite cu cerinţele de astăqi ale instituţiunii nstre mi

litare; modificarea legii instrucţiunii publice, legea inamo

vibilităţii judecătorilor şi alte legi a cărora lipsă este de

mult timp simţită.

Cestiunea drumurilor de fer va fi obiectul celor mai se

rióse atenţiuni. Ministeriul Meü a urmărit cu energie şi ur

măresce pe concesionari şi pe calea civilă şi pe cea cri

minală. Vă va presintà tóte fasele, prin cari a trecut acestă

cestiune, şi situaţiunea în care se află,

Maiü 21 (2)

23 (4)
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Maiü 23 (4) Nu Mă îndoesc de sentimentele D-Vóstre de devotament

pentru binele public; şi de aceea sunt sigur că veţi da

Guvernului Meu tot concursul de care are nevoe în gréua

sarcină ce a primit în circumstanţe frte grave.

Cât pentru Mine, fiţi bine încredinţaţi, Domnilor Repre

sentanţi, că nu voiü cruţă nici un sacrificiu ca să-Mi în

deplinesc cu sfinţenie înalta misiune ce Mi-a desemnatîn

crederea naţiunii.

Sunt epoce în viéţa popérelor,în cari legea Providenţei

se manifestă în ttă puterea ei. România are destinele ei;

Dumneqeü o protege şi va apărà-o, ca şi în trecut, de tite

relele. Am trecut cu toţii prin grele încercări, dar lupta

ne-a întărit, experienţa ne-a luminat şi,cunoscând mai bine

ómenii şi lucrurile, vom merge cu paşi mai siguri pe ade

vărata cale a progresului. Naţiunea întrégă, obosită de

luptele sterile în cari se frămîntă de mai mulţi ani şi cari

îi puteau ameninţă chiar existenţa sa politică, s'a ridicat

ca un singur om şi, răspundând apelului ce i-a făcut Gu

vernul Meü, a pronunţat verdictul său.

Presinţa D-V6stre aici, Domnilor Senatori şi Domnilor

Deputaţi,probéză îndestul că ţéra este decisă a nu-şi căută

fericirea aiurea decât în ordine şi stabilitate; căci nu fără

impunitate se calcă legea adevărului şi nu fără teribile

consecinţe se violéză principiile cele mai fundamentale

pe cari este aşezată societatea. De aceea, să consolidăm

presentul, pentru-ca să asigurăm viitorul.

Probele constante de încredere în Guvernul Meu ce Mi

se da din téte părţile, liniştea ce domnesce pretutindeni,

afectusa primire ce Mi s'a făcut în călătoria ce am în

treprins cu Dómna în o parte a României,M'aú convinspe

deplin că ţéra este eminamente conservatére, că lecţiunile

trecutului au dat rédele lor şi că ori-ce întreprinderi de

desordine nu pot întîmpină în viitor decât o desaprobare

generală, mai înainte chiar de a fi pilduite prin înfrîna

rea legilor.

Din afară Guvernul Meü a primit încuragiările cele mai

măgulitére. Sublima P6rtă ne dă tot concursul său bine

voitor, încredinţată fiind în ferma nőstră resoluţiune de

a menţiné intacte legăturile ce avem şi cari, suntem con

vinşi, nu pot decât a întări România în existenţa sa po
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litică. Maiestatea Sa Sultanul Mi-a dat asigurări despre a

Sa înaltă solicitudine şi încredere. Marile Puteri garante,

cari ai atâtea drepturi la recunoscinţa naţiunii,privesc cu

interes mersul trebilor nőstre şi ne dau probe evidente de

ale lor constante simpatii.

Ast-fel, prin fidela observare a tractatelor şi prin ener

gica menţinere a ordinii, drepturile néstre vor fi tot-deauna

respectate.

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

De la D-Vóstre depinde să faceţi a nasce o eră de pro

speritate pentru România.Am nevoe de concursul tuturor

pentru a face să domnéscă în ţéră dreptatea, moralitatea,

libertatea, adevărata libertate, care dă lumină şi fericire

popórelor, iară nu licenţa şi anarchia, care le aduc la peire.

Unde nu este datorie, nu este drept; unde nu este ordine,

nu este libertate.

Sunt convins că sunteţi pătrunşi de aceste înalte ade

văruri. Fideli mandatari ai ţării, veţi ascultă strigătul ei

şi veţi răspunde la speranţele-i legitime ce a pusîn D-Vóstre.

Ţéra vrea să trăiască, ţéra vrea să mérgă înainte.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-V6stre.

Sesiunea legiuitére este deschisă.

CAROL.

Presidentul Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

Lascăr Catargiu; Ministrul Justiţiei şi ad-interim la Lucră

rile Publice, N. Kretzulescu; Ministru Cultelor şi al Instruc

țiunii publice, General Ch. Tell ; Ministrul Afacerilor străine,

G. Costaforu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Mi

nistru de Resbel, General I. Em. Fl or es cu.

1871 Min 23.

Intre Parlamentul român şi cel italian se face un schimb

de asigurări de amiciţie,în urma felicitărilor României pentru

proclamarea Romei de capitală a Italiei unite.

1871

Maiü 23 (4)

27 (8)
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Iunie 1 (13) La Adresa Camerei, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule President,

Domnilor. Deputaţi,

Primesc astădi Adresa votată de Representațiunea na

țională cu o adevărată satisfacţiune. Pun tótă încrederea

în sentimentele sale de devotament şi Mé felicit că nu

M'am înşelat în speranţele Mele. Răspunsul la discursul

Tronului, aclamat de mai unanimitatea Camerei, este cel

mai elocuent comentarii al cuvintelor Mele.

Sunt momente de durere în inimile cele mai statornice.

Védènd cum o minoritate, servindu-se de libertate pentru

desordine şi profitând de buna-credinţă şi de nepăsarea

majorităţii liniştite a ţării, a căutat să paralise tóte silinţele

ce am pus de la cel dintâi moment când M'am suit la

Tron, am bănuit că intenţiunile Mele a fost ré înţelese

şi, nevoind nici odată a Mě impuneţării, am credut un mo

ment a cedà locul.

Astădi însă,încrederea ce Mi-a arătat naţiunea în modul

cel mai sincer şi mai spontanei, primirea entusiastă ce

mandatarii ţării. Mi-a făcut la deschiderea sesiunii–pri

mire de care am fost adînc mişcat–Mé convingpe de

plin despre devotamentul tuturor către Tron şi Dinastie şi

Imi da tótă tăria de a împlini,prin concursul Camerelor

şi patriotismul tuturor bunilor cetăţeni, frumésa Mea mi

siune.

Căci este timpul, Domnilor, după atâtea infructuse în

cercări, să răspundem odată la dorinţa cea mai imperiósă

a ţării, care este stabilitatea; pe un tărîm fără consistenţă

şi tot-deauna agitat nu se pte ridicà cevà durabil,

Inceputul lucrărilor D-Vóstre este o puternică garanţie

pentru viitor.Sunt convins că se va menţiné intactă unirea

Guvernului cu o majoritate pe care patriotismul o inspiră
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şi care negreşit nu se va abate din calea datoriei sale,

ispitită prin cercări de tendinţe contrarii sai amăgită de

o vană popularitate.

Incă odată, Domnilor,vă mulţumesc şiîn numele Dómnei

pentru sentimentele de devotament şi urările călduróse ce

Ne exprimaţi. Doresc din inimă ca lucrările D-Vóstre săpro

ducă tóte ródele binefăcătóre pentru fericirea României.

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Inalt Prea Sfinţite,

Domnilor Senatori,

Simt o adevărată fericire astădi, când am ocasiunea de

mult dorită spre a exprimă Senatului tötă încrederea Mea.

Conduita D-Vóstre în momentele grele de astă érnă,

când pasiunile au căutat a expune ţéra la grave compli

cațiuni, va atras stima tuturor şi Senatul a probat încă

odată că este demn de numele ce pértă, de un corp emi

namente conservator. Moţiunea ce aţi votat atunci a găsit

un răsunet simpatic în inima Mea.

Terminii în cari este concepută Adresa ce-Mi presen

taţi sunt o nouă probă despre constanta D-Vóstre hotărîre

pentru menţinerea stabilităţii şi a ordinii.

Aveţi dreptate, Domnilor Senatori, şi este mai mult de

cât a ori-cărui altuia în ale D-Vóstre atribuţiuni de a în

conjură Tronul şi a da puternic concurs Guvernului Mei,

pentru a face să domine în ţéră religiunea, moralitatea,

ordinea şi stabilitatea.

Temelia Statelor este basată pe aceste mari principii;

şi este un mare adevăr,înscrisîn tóte legile divine şi umane,

că adecă: ori-ce dreptate purcede de la Dumnedeü. Acele

popóre, cari a uitat un minut pe Dumnedeú, aú plătit

amar secoli întregi rătăcirea lor.

1871

Iunie 1 (13)

7 (19)
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Iunie 7 (19)

8 (20)

10 (22)

19 (1)

20 (2)

25 (7)

26 (8)

- 30 (12)

De aceea, Domnilor Senatori, noi nu vom lăsà să se

periclite frumésele destine ale României prin uneltirile celor

rëú-voitori, ci prin puternicul D-Vóstre concurs şi acela al

naţiunii întregi, ţinând sus drapelul libertăţii şi al ordinii,

vom puté lăsà intact urmaşilor noştri scumpul deposit ce

Providenţa şi voinţa poporului ne-a încredinţat.

Primiţi încă odată, Domnilor Senatori, ale Mele sincere

urări şi speranţa că veţi continuă şi în viitor, ca în trecut,

să fiţi sprijinul tuturor silinţelor Mele pentru prosperitatea

României şi ast-fel să atrageţi asupra-vă obştésca bine

cuvîntare pentru tóte sacrificiile ce aţi făcut şi veţi mai face.

D-l Nicolae Kretzulescu, Ministrul Justiţiei şi ad-inte

frim la Lucrările publice, se confirmă definitiv Ministru al Lu

crarilor publice. D-l Gheorghe Costaforu, Ministrul Aface

rilor straine, e însarcinat cu interimul Ministeriului Justiţiei.

Se promulgă legea pentru împrumutul domenial de 78 mi

lióne lei.

Se promulgă legea pentru stingerea datoriei flotante.

Patriarchul grecesc din Constantinopole, neconsimţind la în

fiinţarea Exarchatului bulgăresc, demisionéză.

Măria Sa Dómna asistă la esamenele anuale ale Asilului Elena

Dómna.

Se promulgă legea pentru organisarea corpului telegrafo

postal.

Cu ocasiunea distribuirii premielor la elevii sclelor din Bucu

resci, Alteţa Sa Serenisimă adresezăpubliculuiurmătérele cuvinte:

Am ascultat cu mare interes discursurile de astădi şi

de eri. Numai prin stabilitate se péte asigură o instruc

ţiune seriósă şi solidă. Pentru Mine, văd temelia învăţăturii

în şcólele normale, prin cari se forméză institutori pentru

şcólele rurale şi primare; acolo dar este începutul instruc

ţiunii unui popor.

Suntem fericiţi de a puté asistà acum la distribuţiunea

premielor şi a distinge ast-fel pe acei cari a dat probe de

zel şi silinţe la studii în cursul anului şcolar.
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D-l Le Sourd, representantul Franciei, e primitîn audienţă

oficială. La discursul prin care-şi presintă scrisorile de acre

ditare, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Consul general,

Primind scrisorile ce vé acreditéză lângă GuvernulMei

în calitate de Consul general, Mě simt fericit de a găsi

ocasiunea spre a vă exprimă cât de mult ţinem a vedé

continuându-se bine-voitorul interes ce Francia a mărtu

risit tot-deauna pentru România. Sper că relaţiunile între

ambele ţări vor fi tot aşă de intime cum a fost în tre

cut. Adînca simpatie şi recunoscinţă ce a Românii către

Francia sunt cea mai bună chezăşie despre sinceritatea

acestei dorinţi. Fiţi sigur, Domnule Consul general, că Gu

vernul Mei se va sili spre a vé înlesni misiunea D-Vóstre

în mijlocul Nostru şi a vo face pe cât se pte plăcută.

Acéstă misiune doresc ca să o împliniţi multă vreme

lângă Mine şi spre mulţumirea ambelor popére amice.

Cameravotéză legea Strussberg, care dispune ca concesiunea

să fie anulată printr'un tribunal de arbitragiü şi să se deschidă

negociări pentru un arangiament cu proprietarii titlurilor,

constituiţi în societate pe acţiuni. După ce Senatul adoptă

şi el legea, Alteţa Sa Serenisimă numai după 6re-cari esitări

îi dă sancţiunea. Legea produce în străinătate, mai ales în Ger

mania, mari nemulţumiri.

A. S. Principele Wilhelm deWi e d se căsătoresce la IIaga

cu Principesa Maria a Ţărilor-de-jos.

Se autoriséză funcţionarea Societaţii generale de iluminare

şi încăldire prin gaz.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre se închide

prin următórele Mesagii Domnesci:

Domnilor. Senatori,

Lucrările pentru cari Corpurile legiuitre aú fost convo

cate în sesiune extraordinară fiind terminate, vă exprim

a Mea sinceră mulţumire pentru concursul eficace ce aţi

dat Guvernului Mel la téte lucrările ce vi s'au supus,pre

Iulie 5 (17)

6 (18)

7 (19)

8 (20)
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Iulie 8 (20)

17 (29)

cum şi la votarea legii datoriei flotante, care de mai mulţi

ani ameninţă finanţele néstre.

Dumnedeú să vă aibă în a sa sfîntă pază.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre este în

chisă.

CAIR()L.

Presidentul Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

L. Catargiu; Ministrul Lucrărilor publice, N. Kretzulescu;

Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, General Chr.Tell;

Ministrul Trebilor străine şi ad-interim la Justiţie, G. Costa

for u; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Ministrul Res

belului, General I. Em. Florescu.

1S71 Iulie 8.

Domnilor. Deputaţi,

Este timp ca, după o sesiune aşă de laborisă ca cea

actuală, să mărginim aci lucrările sesiunii extraordinare.

D-Vóstre aţi reuşit a corespunde la trebuinţele reale ale

ţării. Intr'un scurt timp aţi resolvat cestiunile cele mai în

semnătóre. Aţi regulat budgetul pe 1871, aţi votat pentru

prima 6ră, conform Constituţiunii, budgetul anului viitor

şi spre a pune capăt greutăţilor finanţiare, aţi votat impor

tanta lege a stingerii datoriei flotante.

Vă exprim dară a Mea sinceră mulţumire, şi Dumnedeü

să vă aibă în a sa sfîntă pază.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitîre este în

chisă.

(AROL.

Presidentul Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

L ascăr Catargiu; Ministrul Lucrărilor publice, N. Kretzu

lescu;Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,General Chr.

Tell; Ministrul Trebilor străine şi ad-interim la Justiţie, G.

Costaforu; Ministrul Finanţelor, P. Mavr oglu e ni; Ministrul

Resbelului, General I. Em. Florescu.

1871 ///o 8.

Se promulgă legea pentru resiliarea concesiunii Strussberg

D-l Gheorghe Vernescu e numit arbitru din partea Gu

vernului român în afacerea Strussberg.
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Principele Bismarck se adreséză Sublimei Porţi pentru re

gularea mulţumitre a afacerii Strusberg.

AA. LL. Domnul şi Dómna fac o excursiune la Sinaia, unde

aleg locul pentru zidirea unei vile domnesci.

Se promulgă legea telegrafo-postală.

Cu ocasiunea concursurilor militare de tragere la semn, Al

teţa Sa Serenisimă rostesce următérele cuvinte:

Sunt mîndru de a Mě vedé încunjurat de represen

tanţii întregei puteri armate a ţării, adunaţi aici în un scop

atât de cavaleresc. Silinţele ce aţi depus toţi sunt demne

de tótă lauda. Ele sunt tot de-odată de un bun augur

pentru viitor.

Vé mulţumesc, Domnilor.

Inspectând la Sinaia unele companii de dorobanţi,Alteţa Sa

Serenisimă ridică în mijlocul trupelor următorul toast:

Vë mulţumesc pentru urările ce faceţi pentru Mine,pen

tru Măria Sa Dómna şi pentru fiica Mea. Ridic acest toast

în sănătatea grănicerilor şi dorobanţilor şi sper că aceste

instituţiuni naţionale vor prosperă în tot-deauna, pentru

fericirea României.

Intrevederea Impăratului Wilhelm al Germaniei cu Impă

ratul Francisc Iosif al Austro-Ungariei la Ischl.

Guvernul român adreséză Porţii o notă în afacerea căilor

ferate Strussberg.

Se promulgă legea pentru regularea şi mărginirea împru

muturilor provisorii ale tesaurului în cursul anului.

La cuvintele cu cari Consiliul judeţén din Prahova întim

pină la Sinaia pe Alteţa Sa Serenisimă,Alteţa Sa Serenisimă rés

punde, că Inălţimile Lor simt o adevărata mulţumire pentru

sentimentele de afecţiune şi devotament ce Li se manifestă şi

că în viitor, decişi fiind a clădi la Sinaia o locuinţă pentru re

şedinţa de vară,vor avé ocasiunea plăcută de a veni mai adese

ori spre a petrece o parte din timpul anului în munţii Prahovei.

A. S. Principesa de Wied sosesce la Sinaia.

Consulul general al Confederaţiunii Germane-de-Nord noti

fică Guvernului român că va presintà Alteţei Sale Serenisime

1871

Iulie 17 (29)

21 (2)

24 (5)

26 (7)

30 (11)

Aug. 3 (15)

9 (21)

13 (25)

19 (31)

25 (6)
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Aug. 25 (6)

27 (8)

30 (11)

Sept. 1 (13)

4 (16)

8 (20)

scrisorile sale de acreditare ca nou numit Consul general al

Imperiului german, înaintând tot de-odată, contrar obiceiului

de până aci, un berat al Porţii pentru Ministrul de Externe.

Impëratul Germaniei are la Salzburg o nouă întrevedere cu

Impăratul Austro-Ungariei.

La Sinaia,Alteţele Lor Serenisime,împreună cu A.S.Principesa

deWi e d, serbéză diua nascerii A.S. Principesei Maria,frângèn

du-se, după obiceiul ţării,turta. La felicitările adresate de Pre

fectul de Prahova, Alteţa Sa Serenisimă Domnul, mulţumind,

adauge:

Că dorința Sa cea mai sinceră este de a implântà dejà

de vreme în inima fiicei Sale sentimentele de iubire şi ata

şament pentru patria Ei,pe care MăriaSa doresce a ovede

numai tare şi fericită, terminând cu un toast pentru pro

speritatea României, cu care Dinastia Sa este şi va fi strîns

legată în ori-ce împregiurări,şi urând tótă fericirea şi o des

voltare liniştită pentru ţéră.

Guvernul român adreséză din nou o notă Porţii, în care dă

asigurări pentru resolvirea mulţumitre a afacerii Strussberg.

Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul se întórce de la Sinaia în ca

pitală.

Măria Sa Dómna,împreună cu A.S. Principesa Maria şi cu A.S.

Principesa de Wied, venind de la Sinaia,sunt primite cu ma

nifestațiuni călduróse de poporaţiunea capitalei.

D-l Alex. Creţescu e numit arbitru din partea concesiona

rilor în afacerea resiliării concesiunii Strussberg.

La Cotroceni se serbéză diua onomastică a A.S. Principesei

Maria. La dejun, Alteţa Sa Serenisimă ridică urmatorul toast:

Cu o vie mulţumire M'am putut convinge cât ţéra îm

părtăşesce cu Mine, la tóte ocasiunile ce sunt scumpe

inimii Mele, mişcările ce resimţ. Adese-ori dejà România

Mi-a dat dovedi despre acéstă iubire, care, puteţi fi siguri,

este reciprocă, căci inima Mea nu bate decât pentru fe

ricirea României.

Urând de a vedé ţéra nőstră prosperând din diîn di,

închin acest pahar în sănătatea Românilor.
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La serbările Societăţii de dare la semn, Alteţa Sa Serenisimă

rostesce următérele cuvinte:

Am venit cu o plăcere cu atât mai mare în mijlocul

D-Vóstre, că am astădi ocasiunea de a salutà pe repre

sentanţii din tóte unghiurile ţării. Am aflat cu mulţumire

că tragerea la semn a început a se desvoltà în diferitele

districte într-un mod destul de satisfăcător. Românii trebue

să se deprindă cu acest eserciţiü, căci mânuirea armelor

este un mijloc puternic de propăşire a instituţiunii mili

ţiene, ce este menită a contribui la întărirea ţării nóstre.

Imi place a deschide acum concursul la tragerea la semn,

spre a Mě convinge prin Mine Insumi de progresele făcute.

Instigatorii scandalului din sala Slătineanu (10/22 Martie)

sunt condemnaţi de tribunal.

A.S. Principesa de Wiedvisitézăîn capitală mai multe aşe

zăminte pentru educaţiunea fetelor.

Tribunalul de arbitri în afacerea Strussberg pronunţă re

siliarea concesiunii; se institueun consiliu de administraţiune

pentru esploatarea acestor căi ferate. -

Garnisóna din Bucuresci esecută între Bănésa şi Herăstrău,

o manevră la care ieaú parte AA. LL. Domnul şi Dómna, Prin

cipesa de Wied şi Principesa Maria.

Cu ocasiunea primirii în audienţă oficială a Consilierului aulic

Baron Otoc a r Schle cht a-Wssherd, representantul Austro

Ungariei, Alteţa Sa Serenisimă răspunde, la cuvintele ce-I adre

séză Consilierul aulic, presentându-I scrisorile de acreditare:

MDomnule Consul general,

Presentarea scrisorilor D-Vóstre de creanţă Imi dă oca

siunea de mult dorită de a transmite Guvernului Maiestăţii

Sale Impăratului Austriei şi Regele Ungariei simțemintele

Nóstre de recunoscinţă pentru interesul bine-voitor şi sim

patia despre care Ne-a dat dovedi simţitóre, mai alesîn

timpul din urmă.

Ne vom aduce aminte în tot-deauna cu o vie gratitu

Trei ject de ani de Domnie. 17

1871

Sept. 9 (21)

18 (30)

29 (11)

Oct. 2 (14)

9 (21)

11 (23)
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Oct. 11 (23)

-

12 (24)

dine de bunele sale oficiuri, ce vor contribui puternic spre

a restrînge încă, de va fi posibil, legăturile de amicie sta

bilite din fericire între ambele ţări.

Nu Mě îndoesc că,prin desvoltarea căilor de comuni

cațiune, relaţiunile Nóstre comerciale se vor întinde din

di în di şi vor răspândi ast-fel îmbelşugare şi prosperitate

asupra acestor ţări aşà de frumóse şi aşă de bine înzes

trate de natură.

Cât despre D-Vóstre, Domnule Consul general, sper

că misiunea, la care sunteţi chemat şi pe care Guvernul

Meú se va sili a vé înlesni, va fi pe cât se pte mai plă

cută şi şederea D-Vóstre în mijlocul nostru cât se pte

de îndelungată.

La împărţirea premielor la Şcla agronomică de la Herăs

trëü, serbare care a fost însoţită de un concurs de pluguri,

Alteţa Sa Serenisimă, în presenţa A. S. Principesei de Wied,

adreséză directorului Institutului următrele cuvinte :

IDomnule director,

Constat cu o vie satisfacţiune, din arătările ce-Mi faceţi

în discursul D-Vóstre, progresul destul de simţitor ce a

realisat Şcóla de agricultură în anul din urmă; acésta mă

resce încă plăcerea ce resimţim de a fi venit în mijlocul

D-Vóstre.

Imi pare bine de a puté vedé acum pe elevi primind

premiele dobândite prin silinţele lor din mâna Dómnei chiar,

şi sătenii sper că vor găsi asemenea în concursul plugu

rilor un îndemn mai mult pentru o bună şi priinciósă ară

tură a pămîntului.

Distribuţiunea premielor de astădi are pentru Mine un

interes deosebit, căci are loc într-o zidire a cărei ptră

fundamentală am pus-o Insumi, sunt acum trei ani. Sper

că acest institut, atât de trebuincios agriculturii nőstre, se
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va desvoltà din an în an şi va da ţării ródele cele mai bune. Oct. 12 (24)

Sunt fericit că Sócra Mea a fost martoră la acestă so

lemnitate şi că a putut vede esposiţiunea şi concursul plu

gurilor, spre a se convinge ast-fel de starea înaintată a

agriculturii nóstre naţionale.

Mulţumim, atât pentru Noi cât şi în numele Ei,pentru cu

vintele bine simţite ce Ne-aţi adresat în discursul DVóstre.

A. S. Principesa de Wied, însoţită până la Comana de AA.

LL. Domnul şi Dómna, se întórce în Germania.

In călătoria sa spre Livadia, Principele Milan al Serbiei

este salutat la Giurgiu de Ministrul de Externe al României.

Corpurile legiuitére se deschid prin următorul Mesagiü Dom

ll (S( :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat mai înaintea terminului legiuit, ca să vă

ocupaţi de lucrări urgente cari reclamă imperios concursul

Corpurilor legiuitére.

Naţiunea încredinţându-vă interesele ei cele mai mari,

D-Vóstre aţi probat în sesiunea trecută că ea nu s'a amă

git în speranţele sale.

Guvernul Meu, care s'a aflat în circumstanţe dificile, a

căutat în mijlocul D-V6stre tot sprijinul şi tăria de care

avea nevoe.

Sunt fericit, Domnilor, a Mé aflà în mijlocul unei repre

sentaţiuni, care a sciut a rumpe cu tristele tradiţiuni de mai

înainte şi care va sci tot-deauna să înlăture cu bărbăţie

ori-ce insinuaţiuni contrarii şi să nu asculte decât glasul

raţiunii şi al dreptăţii.

Graţie concursului patriotic ce aţi dat Guvernului Mel,

am putut pune stavilă crisei finanţiare de care eram ame

ninţaţi.

Pentru prima 6ră, astăqi, ne aflăm în regulă, cu un bud

get votat pe anul viitor, şi pentru prima 6ră, după atâtea

infructuse silinţe ce s'a pus în anii trecuţi, simţim via

satisfacţiune de a vă anunţă că imensa datorie flotantă,

13 (25)

15 (27)

17 (29)
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Oct. 17 (29) care apăsă mai înainte asupra tesaurului într-un mod rui

nător, se află stinsă, prin legea ce aţi votat.

Dară ceea ce este şi mai mult, ceea ce trebuie să umple

inimile néstre de o legitimă mîndrie naţională, este că îm

prumutul de 78 miline, ce erà destinat a uşurà tóte di

ficultăţile tesaurului public, s'a realisat numai în ţéră şi

prin propriile néstre resurse.

Acésta este un mare eveniment, Domnilor Senatori şi

Domnilor Deputaţi, mai ales când vă veţi gândi în ce

momente critice ne-am aflat în timpul acesta; punându-se

la cercare propriile forţe ale ţării, s'a demonstrat cu acestă

ocasiune într-un mod peremptoriu a ei vitalitate şi cre

dinţă în viitor.

De aceea găsesc de a Mea datorie de a recunsce în

mijlocul D-V6stre că patriotismul, cu care publicul român

a concurs,în grelele circumstanţeîn cari ne-am aflat, la sub

scrierea împrumutului, şi puternica acţiune, cu care 6menii

nostri de finanţe ai sciut să încuragieze şi să atragă eco

nomiile private spre plasarea lor în acest împrumut, me

rită tótă lauda Nóstră.

Iară D-V6stre vă exprimăm încă odată a Nóstră mul

ţumire că, preocupaţi numai de interesele ţării, aţi sciut,

votând legea, a conjurà pericolele ce ameninţa finanţele

nőstre.

Ministeriul Meü vă va presentà acum mai multe proiecte

de legi, conform cu angagiamentele ce a luat în sesiunea

trecută, cari n'au altă ţintă decât aceea de a se organisà

serviciile pe base stabile, de a se face tte economiile pu

tincióse, de a se echilibrà cheltuielile cu veniturile, de a

se întroduce cât mai curînd reforme simţitére în sistemul

de astăqi, pe cari se vor basà budgetele anului 1873, ce

sunteţi chemaţi a votà ; cu un cuvînt, a se luă măsurile

cele mai energice spre a se evità în viitor reîntórcerea

causelor regretabile cari, într'un period mai puţin de dece

ani, a precipitat ţéra pentru a treia 6ră în crisă finan

țiară, crise nefaste cari nu aduc după ele decât ruina con

tribuabililor şi discreditul ţării.

Avem multe de remediat, sunt încă mari dificultăţi de

învins; dar nimic bun nu se pte sperà fără ordine şi sta

bilitate. De aceea, am ferma convicţiune că cu toţii, în
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truniţi pe calea binelui şi predominaţi numai de interesul

patriei veţi da tot concursul Guvernului Meü şi, prin pro

pria iniţiativă ce aveţi, veţi lumină asupra diverselor mij

lóce de întrebuinţat spre a atinge scopul ce ne-am propus

a realisà, adecă prosperarea finanţelor Statului, care este

inima ţării.

De ocamdată, reorganisarea Curţii de Compturi, a admi

nistrațiunii domeniilor şi a pădurilor Statului, a esploatării

salinelor şi a vămilor, o prefacere radicală în administra

ţiunea generală a finanţelor pe basa unei noue divisiuni

teritoriale, cu care se află în strînsă legătură budgetele

pe 1873, sunt atâtea proiecte cari au de ţintă de a intro

duce stabilirea ordinii în finanţe, depărtarea cheltuielilor

inutile, sporirea veniturilor şi realisarea de economii în

ţelepte în cheltuielile Statului. Pe lângă acestea, Ministeriul

Meú va susţiné şi va cere votarea proiectelor depuseîncă

din sesiunile trecute asupra monopolului tutunului şi a

taxei de timbru şi de înregistrare. Aceste proiecte sunt

neapărat necesarii de a se luă cât mai curînd în esami

nare, ca să nu ne ajungă anul nou fără de a avé încă

de mai înainte asigurată plata la timp a tuturor cheltue

lilor Statului şi a ne expune ast-fel la nouă perturbaţiuni

în finanţe, cari ar neutralisà bunele efecte ale operei ce

cu toţii am întreprins.

Situaţiunea generală a stării finanţiare actuale vi se va

presentà de-odată cu înfăţişarea budgetelor pe anul 1873

şi cu începerea sesiunii ordinare.

Mai este încă o cestiune importantă privitre la finanţe

şi care cereă fi imediat resolvată: acésta e cestiunea pen

siunilor. Neaplicarea repartiţiunii prescrise de legea pen

siunilor din chiar qiua punerii ei în lucrare şi votarea

de pensiuni în proporţiuni cu totul covîrşitére sorgintelor

afectate Cassei pensiunilor au produs cea mai mare îm

povărare situațiunii pensionarilor, şi cestiunea a devenit

din cele mai dificile. Ea reclamă deci tötă atenţiunea Cor

purilor legiuitére şi opromptă soluţiune, pentru vindecarea

răului şi stavilirea în viitor a causelor cari l'aú produs.

Cestiunea căilor ferate a trecut prin diverse fase dificile;

Ministeriul Meü vă va presentà tóte actele. Nu Mă îndoiesc

Oct. 17 (29)
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Oct. 17 (29) că, prin concursul D-V6stre, se va regulă acum într-un mod

definitiv.

In privinţa puterii armate a ţării, proiectele de legi cari

v'a presentat Guvernul încă în sesiunea trecută,precum

şi acelea ce sunt gata a vi se presentà în acéstă sesiune,

vor face a se înlăturà neîndemânările ce s'au cercat până

acum în aplicaţiunea legiuirii din anul 1868.

Cu tóte lacunele şi imperfecţiunea acestei legi, am putut

însă constată cu o vie satisfacţiune zelul şi aptitudinea ce

desvoltă toţi aceia cari sunt chemaţi la nobilul eserciţiu

al armelor. Prin votarea budgetului anului 1872, D-V6stre

aţi consacrat în armata permanentă, care este menită a

servi de şclă miliţiilor, principiul unui învăţămînt supe

rior pentru ofiţerii cei tineri, şi chiar în érna acésta va

funcţionă acéstă nouă instituţiune, care va întări armata

nőstră prin instrucţiune.

Instrucţiunea publică a fost obiectul celor mai vii preo

cupări ale Guvernului Melii. Cu toţii trebuie să dorim, Dom

nilor, ca ea să devină o adevărată lumină, care,întindân

du-se neîncetat în tte treptele sociale, să înobileze inimile

şi să fortifice inteligenţa junimii néstre, către care avem

sacra datorie de a o conduce pe calea adevărului şi a o pro

tege contra erorii.

Guvernul Meü vă va presentà modificările ce s'au cre

dut necesarii a se face în ambele aceste ramure de ser

viciü. D-Vóstre veţi ajută, nu Mă îndoiesc, silinţele ce-şi

dă Guvernul Meü pentru a ridicà şcóla şi biserica la ade

vërata înălţime ce trebuie să aibă aceste două mari te

melii a ori-cării societăţi umane.

Asemenea veţi avé, Domnilor Senatori şi Domnilor De

putaţi, a vă ocupà de mai multe proiecte de legi privi

tóre la desvoltarea lucrărilor publice, a agriculturii şi a

comerciului. Aceste proiecte fiind legate de mijlócele finan

țiare ale ţării, vi se vor presentà la timp şi în măsura

putinţei, pentru a nu se împovără presentul cu sarcini co

vîrşitóre,pe cari nu le-ar puté purtà.

În privinţa administrațiunii generale a ţării, Guvernul

Meüvă va presentà proiectul de lege pentru o nouăîmpăr

ţire teritorială, de la a căreia votare depinde regularea

budgetelor pe anul 1873, realisarea de însemnate econo
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mii, mai cu semă în cheltuielile comunale şi judeţene, şi

ameliorarea tuturor celor-lalte servicii. Tot-odată veţi avé,

Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, a desbate şi a

votà proiectele de legi pentru schimbarea sistemului ale

gerii consiliilor comunale şi judeţene, spre a pune legea în

acord cu Constituţiunea,pentru numirea primarilor şi ajutó

relor lor,pentru mărirea radei comunelor şi alte modificări.

Seva supune asemenea deliberărilor D-V6stre proiectele

de legi pentru modificarea serviciulul penitenciar, basat

pe sistemul celular mixt, înfiinţarea de penitenciare pen

tru minori, conform legii care se află pe biuroul Adună

rii din sesiunea trecută; proiectul pentru organisarea ser

viciului sanitar, proiectul pentru organisarea serviciului

statistic, proiectul de lege pentru modificări în legea toc

melilor agricole.

În administraţiunea justiţiei se simte de mai mult timp

nevoe de modificaţiuni în legile existente. De ocamdată

vi se vor presentà proiectele de legi pe cari experienţa şi

necesităţile actuale le desemnă ca cele mai necesarii.

Ast-fel s'aproiectatonouălege de organisaţiune judiciară.

Se va supune încă deliberărilor D-Vóstre proiectele de

lege pentru modificarea mai multor articole din Codul pe

nal şi din Codul de procedură penală şi revisuirea unor

articole din aceleaşi Codice, în conformitate cu art. 24 din

Constituţiune; proiectul de lege pentru darea înjudecată

a funcţionarilor.

În ceea ce privesce DepartamentulAfacerilor Străine,deo

sebit de convenţiunea cu Rusia pentru jurisdicţiunea con

sulară, aceea cu Austro-Ungaria pentru juncţiunea căilor

ferate şi convenţiunea cu Serbia, care se află în desbaterile

Camerei din sesiunile trecute, Guvernul Mel vă va pre

sentà încă convenţiunea telegrafică cu Austro-Ungaria, con

venţiunea postală cu Rusia şi alte proiecte de recunoscută

necesitate, ce vi se vor presentà în timpul sesiunii.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Lucrarea pentru care v'am convocat aparţine de astăqi

silinţelor D-Vóstre. Veţi sci a pune mai presus de tte in

teresele cele mari ale ţării, veţi sci a probà că în ori-ce

1871

Oct. 17 (29)
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26 (7)

28 (9)

31 (12)

circumstanţe, naţiunea nőstră nu va încetà un moment de

a merità solicitudinea Înaltei Porţi şi bine-voitorul concurs

al Înaltelor Puteri garante.

Cât pentru Mine, vă repet şi cu acestă ocasiune că nu

am altă ţintă decât aceea de a consacră tte forţele Mele la

prosperitatea şi întărirea României.

Dumneqeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

("AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

La scăr Catargiu; Ministrul Lucrărilor publice, N. Kretzu

l e scu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, General Chr.

Tell; Ministrul Afacerilor străine şi ad-interim la Justiţie,

G. Costaforu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Mini

strul de Resbel, General I. Em. Florescu.

1871 Octobre 17.

AA. LL. Domnul şi Dómna visitéză usina de gaz din capitală.

Cu ocasiunea inspectării batalionului de miliţieni ai distric

tului Ilfov, Alteţa Sa Serenisimă rostesce următórele cuvinte:

Vă mulţumesc pentru zelul cu care aţi împlinit dato

ria la care va chemat legea militară.

Convocarea anuală a miliţienilor este singurul mijloc

a întări instituţiunea miliţiană şi a face ca ea să devină

de un folos adevărat pentru ţéră.

Îmi pare bine de a vă puté exprimă mulţumirea Mea

pentru buna véstră ţinută şi pentru modul cu care aţi

esecutat eserciţiul, care Mi-a plăcut cu atât mai mult că

timpul în care l'aţi învăţat a fost aşă de scurt.

Ca un îndemn pentru toţi şi spre a întări cadrele mi

liţiene, voiü numi pe loc un număr de caporali.

Se inauguréză în mod solemn usina de gaz,în presența Al

teţelor Lor Domnul şi Dómna.

La discursul Primarului capitalei, Alteţa Sa Serenisimă rès

punde:

Înainte de tte, vă mulţumesc pentru măgulitorul cu
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vînt ce Mi-aţi adresat; nu vă înşelaţi dicénd că sunt

tot-deauna insuflat de dorinţa de a vede progresul inte

lectual şi moral al ţării; cu concursul tuturor, sunt convins

că-l vom ajunge pe deplin.

Pătrunşi de un sentiment de adevărată satisfacţiune,

am venit dar astădi, împreună cu Dómna, spre a presidă

acéstă solemnitate, căci inaugurarea usinei de gaz Ne dă

o nouă dovadă că pe fiecare an se efectuéză progrese

simţitóre la noi. Cu tóte acestea, nu trebue să încetăm

a ne pune tâte silinţele spre a înaintà repede la desvol

tarea morală şi materială

Sper că veţi întrebuinţă tótă puterea, ca îmbunătăţi

rile aşă de trebuincióse capitalei nóstre să mérgă din ce

în ce crescând, şi că veţi reeşi ast-fel a face din Bucu

resci o metropolă demnă României.

Comitele B eust, Cancelarul Austro-Ungariei, demisionéză.

Comitele Andrássy e numit în locul său.

Se institue o comisiune română pentru Esposiția universală

din Viena.

Alteţa Sa Serenisimă primesce adresele Camerei Deputaţilor

şi Senatului şi réspunde

Către Senat :

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Senatori,

Inaltul corp ce representaţi, fidel continuator al tradi

țiunilor sale, a căpătat drepturi necontestabile la recuno

scinţa ţării.

Sprijinul patriotic, ce aţi dat în tóte ocasiunile silinţelor

Guvernului Me,garantéză asigurările ce promiteţi pentru

viitor. -- ---

Simt o vie mulţumire, Domnilor Senatori, védènd bu

nele esemple ce daţi D-Vóstre, cari mai mult decât ori-cine

1871
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Nov. 7 (19)
sunteţi chemaţi a contribui pentru întărirea instituţiunilor

nóstre. D-Vóstre, ajutaţi de experienţa trecutului, susţinuţi

de preceptele religiunii, veţi sci tot-deauna a da prudente

consilii Guvernului Me.

Unanimitatea, cu care Senatul a inaugurat lucrările sale,

constată în modul cel mai evident că există în adevăr ar

monie între puterile Statului. Fericirea României depinde

de la menţinerea acestei armonii.

Nestabilitatea puterii este o causă permanentă de desor

dine şi o adevărată pedecă pentru realisarea binelui public.

Fiţi bine încredinţaţi, Domnilor, că numai ast-fel se va

atinge marele scop, la care are drept a aspiră naţiunea,

după atâtea lupte infructuse prin cari a trecut.

Primiţi, Domnilor Senatori, mulţumirile Mele pentru con

cursul patriotic ce promiteţi Guvernului Me; reînnoiesc cu

acéstă ocasiune, şi din partea Dómnei, expresiunea sim

țemintelor de gratitudine pentru devotamentul ce arătaţi

către Noi.

Către Camera Deputaţilor:

Domnule Preşedinte,

Domnilor Deputaţi,

Vé mulţumesc de urările şi asigurările ce-Mli daţi.

Concursul D-Vóstre eficace, susţinut prin probe pipăite

şi prin votarea unanimă a Adresei, devine din di în di o

forţă reală, de care are neapărată nevoe Guvernul Mei,

pentru a merge cu încredere şi bărbăţie pe drumul ce

şi-a tras.

Se vede, Domnilor, că toţi 6menii de bine, cari sunt

marea majoritate a naţiunii, şi-a dat mâna pentru a de

părtà spiritul discordiei dintre noi şi a asigură adevărata

libertate, care este basa ori-cării ordine durabile a societăţii.
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D-Vóstre aţi înţeles, Domnilor Deputaţi, că nimic nu se

póte fundă fără un acord perfect între puterile Statului

şi că luptele pasionate şi disensiunile conducea ţéra la

peire.

Am tótă convicţiunea că, prin constanta D-Vóstre vo

inţă de a lucră la binele şi numai la binele comun, se

va consolidă viitorul României. Guvernul Mei se va aplicà

necontenit de a ascultà voinţa representanţilor naţiunii, iar

D-Vóstre, cari aveţi o aşâ mare parte la conducerea afa

cerilor ţării, nu veţi încetà, sunt convins, un singur mo

ment, de a merità a ei recunoscinţăpentru marile interese

ce a încredinţat răspunderii D-Vóstre.

Pătruns de sacra datorie ce am, de a veghiă la des

tinele patriei nostre, tóte cugetările şi forţele Mele vor fi

tot-deauna conduse numai pentru fericirea ei.

Incă odată, Domnilor Deputaţi, vă mulţumesc, şi din

partea Dómnei, pentru afectusele simțeminte de devota

ment ce Ne manifestaţi.

Se promulgă legea taxelor de ancoragiü şi cheiagiu.

Principesa Teresa de Old enburg, sora A.S. Principesei

de Wied, încetéză din viéţă.

Se promulgă legea pentru organisarea serviciului statistic.

Se promulgă legea prin care se înfiinţéză oraşul Corabia.

Se deschide Şcéla de ofiţeri în capitală.

Camera votéză cu 75 voturi contra 40 proiectul de lege al

Guvernului pentru caile ferate Strussberg.

Se promulgă legea pentru resolvirea cestiunii căilor ferate,

aprobându-se convenţiunea cu Societatea de acţionari formată

de foştii proprietari ai obligaţiunilor Strussberg.

Nov. 7 (19)

20 (2)

26 (8)
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ANUL 1872

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei urmatorul Inalt Ordin

de di:

Ostaşi,

Cu mîndrie constat astăli, când anul espiră, că v-aţi

împlinit datoria véstră.

Aţi bine meritat de înalta Mea încredere şi a ţării în

tregi. Vă mulţumesc şi vă urez sănătate.

Sciţi bine, ostaşi, că disciplina şi instrucţia sunt basele

fundamentale ale unei armate. Şi una şi alta a făcut pro

grese simţite.

Menţineţi-vă pe acestă cale, făceţi-vé onóre din ab

negaţiunea şi sacrificiile ce vi se cer, şi ast-fel vom avé

cu toţii satisfacţia de a vede armata la adevărata înălţime

a misiunii ei.

Vë urez ani buni şi fericiţi.

CAROL.

După sf. leturghie, Alteţa Sa Serenisimă primesce felicitările

I. P. S. Sale Metropolitului Primat, la cari rèspunde:

Mulţumesc Prea Sfinţiei Vóstre pentru urările ce-Mi

adresaţi. Urez, la rîndul Meü, tuturor ani mulţi şi fericiţi,

rugând împreună cu clerul român pe A-Tot-Putintele ca
-

şi în anul acesta să bine-cuvinteze iubita nőstră ţéră.



269

Baronul Offenberg, Consulul general al Rusiei la Bucu

resci, e înlocuit prin Consilierul de Stat Zinovje v.

Se promulgă legea asupra posiţiunii oficerilor.

Alteţa Sa Serenisimă face o inspecţiune la Ministeriul de

Răsboiu.

Turcia încuviinţéză alegerea Exarchului pentru Bulgari. Un

congres bisericesc al Bulgarilor se va întruni. Patriarchul gre

cesc din Constantinopole protestéză şi convécă Sinodul ecu

menic.

Se aprobă fondarea Seminariului Nifon din capitală.

Guvernul încheie convenţiunea cu societatea formată de de

tentorii obligaţiunilor emise de fostul consorţiu Strussberg.

Curtea de Apel achită pe instigatorii tumultului din Sala

Slatineanu (10/22 Martie 1871), condemnaţi de Tribunal. Pre

şedintele Curţii e permutat din causa acésta; în urma acestei

disposiţiuni mai mulţi judecători îşi presintă demisiunile.

Se promulgă legea pentru monopolul tutunului.

Congresul bisericesc al Bulgarilor alege de Exarch pe Epi

scopul Antimos de la Vidin. Patriarchul grecesc protestéză

din nou.

Consiliul de administraţiune al căilor ferate predă nouei So

cietăţi a acţionarilor căilor ferate române töte liniile în esploa

tare şi în construcţiune.

Se chémă sub arme 12.000 tineri recruţi din clasa anului

1872.

Directorul general al postelor şi telegrafelor este autorisat

a negociă şi a încheiâ o convenţiune postală cu Grecia.

Corpurile legiuitóre declară de utilitate publică construcți

unea unei căi ferate de la Iaşi la Prut.

Se promulgă legea pentru instituirea taxei de timbru şi de

înregistrare.

Măria Sa Dómna plécă în Italia pentru restabilirea sănătăţii.

Alteţa Sa Serenisimă începe inspectarea pe regimente a gar

nisónei şi instituţiunilor militare din Bucuresci şi iea parte cu

aceste ocasiuni la dejunul ofiţerilor trupelor inspectate.

Se promulgă legea pentru înfiinţarea unui serviciu de postă

rurală.

Se promulgă legea pentru modificarea armelor ţării.

Măria Sa Dómna sosesce la Roma, unde,petrecând mai multe

ile, dă un prând, la care asistă Regele şi Regina Dane

mar c ei, Principele şi Principesa de Walles, Ducele şi Du

cesa de Nassau, Principele Regal de Hanovra,Marele Duce

moştenitor de Weimar şi alte perséne distinse.

1872

Ian. 4 (16)

5 (17)

18 (30)

25 (6)

- 31 (12)

Febr. 2 (14)

3 (15)

10 (22)

14 (26)

19 (2)

21 (4)

28 (11)

29 (12)

Mart. 2 (14)

3 (15)

8 (20)

12 (24)
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Mart.18 (30)

21 (2)

23 (4)

D-l T. Rosetti este numit delegat al Guvernului român

pentru anularea de fapt a obligaţiunilor Strussberg.

Se promulgă legea pentru administrarea domeniilor Statului.

Corpurile legiuitóre se închid prin următórele Mesagii Dom

Il SC1 :

Domnilor. Senatori,

Inainte de plecarea D-V6stre, ţin a vă mulţumi pentru

lealul şi statornicul concurs ce aţi dat Guvernului Meu la

tóte legile şi cestiunile de mare importanţă ce s'au supus

deliberărilor D-Vóstre.

Lucrările Senatului fiind astădi terminate, Eü închid

sesiunea actuală, ce credusem de cuviinţă a mai prelungi

până la 1 Aprilie.

Senatul a probat şi în acestă sesiune devotamentul său

pentru ţéră. Ast-fel, el a bine-meritat încrederea şi mulţu

mirea generală.

Dumneqeú să vă aibă în a sa sfîntă pază.

Sesiunea Corpurilor legiuitre este închisă.

(AROL.

Ministrul de Interne şi Preşedinte al Consiliului, L. Catar

giu; Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor publice,

N. Kretzulescu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

General Chr. Tell; Ministrul Trebilor străine şi ad-interim la

Justiţie,G.Costaforu; Ministrul Finanţelor, P.Mavrogheni;

Ministrul de Resbel, General I. Em. Florescu.

1872 // 23.

Domnilor. Deputaţi,

Având în vedere că, după o lucrare laborisă şi con

scienţiósă de mai bine de cinci luni, cei mai mulţi dintre

D-Vóstre ai nevoe de a se reîntórce în sînul familiei şi

a se ocupà de lucrările agricole, din care causă în dilele

din urmă Camera nu s'a putut completà;

Eú cred de a Mea datorie, mulţumindu-vă de statornica

aplicaţiune ce aţi pus spre deslegarea cestiunilor celor mai

importante, să închid sesiunea ce prelungisem până la 1

Aprilie.
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Ţéra vă va fi recunoscătóre, Domnilor. Deputaţi, pentru

zelul şi unitatea ce aţi pus spre depărtarea tuturor greu

tăţilor şi pentru-că aţi sciut probà, prin al D-Vóstre devo

tament pentru binele ţării, cât de mari şi producătére sunt

resultatele stabilităţii şi armoniei între marile corpuri ale

Statului.

Dumneqeu să vă aibă în a sa sfîntă pază.

Sesiunea Corpurilor legiuitére este închisă.

CAROL.

Ministrul de Interne şi Preşedinte al Consiliului, L. Catar

giu; Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor publice,

N. Kretzulescu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

General Chr. Tel l; Ministrul Trebilor străine şi ad-interim

la Justiţie, G. Cost aforu; Ministrul Finanţelor, P. Mavro

gh e ni; Ministrul de Resbel, General I. Em. Florescu.

1872 Martie 2.3.

Măria Sa Dómna sosesce la Neapole.

Se modifică legea pentru organisarea puterii armate.

Se modifică legea tocmelilor agricole.

Se modifică legea Consiliilor judeţene.

Oposiţiunea din Parlamentul ungar împedecă prin scandaluri

discuţiunea nouei legi electorale, care se înlătură.

Alteţa Sa Serenisimă plécă la Brăila-Galaţi-Focşani, inspec

tând pe tot locul garnisénele şi instituţiunile lor.

Se promulgă legea pentru regularea Jiului, spre a-l face na

vigabil.

Din Galaţi, Alteţa Sa Serenisimă răspunde la felicitările Con

siliului de Ministri pentru aniversarea nascerii Sale prin ur

mătórea telegramă:

IDomnilor Ministri,

Primesc cu ovie mulţumire felicitările ce-Mitrimiteţi.Ură

rile ce-Mi faceţi Imi sunt cu atât mai plăcute cu cât ele

Imi da ocasiunea a arătà şi astă dată ţării că tótă exi

stenţa Mea şi a Dinastiei Mele este strîns legată cu viito

rul şi prosperitatea României. Faceţisă scie ţéra întrégă,

Domnilor Ministri, că nici o uneltire, ori-care ar fi sor

1872

Mart. 23 (4)

Apr.

27 (8)

28 (9)

31 (12)

6 (18)

8 (20)
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Apr. 8 (20)

11 (23)

19 (1)

22 (4)

24 (6)

26 (8)

29 (11)

gintea ei, nu va slăbi în inima Mea acele simțeminte de

iubire şi acea nestrămutată hotărîre în îndeplinirea acestei

misiuni ce Mi-am impus.
D (CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă se întârce în capitală.

Măria Sa Dómna sosesce la Genova.

Garnisóna capitalei e trecută în revistă de către Alteţa Sa Se

renisimă pe platoul de la Cotroceni.

Se promulgă ratificarea convenţiunii telegrafice cu Austro

Ungaria.

Alteţa Sa Serenisimă face o excursiune în Valachia-Mică (Pi

tesci-Slatina-Craiova-Turnu-Severin) mai ales pentru inspec

țiuni militare.

Oraşul Ismail se constitue in port-franc.

La prândul dat de cetăţenii din Pitesci, Alteţa Sa Serenisimă

ridică următorul toast:

Mulţumesc prin D-Vóstre, Domnule Primar, orăşenilor

de entusiasta şi afectusa primire ce şi de astă dată am

aflat în Pitesci. Măria Sa Dómna este impacientă a ve

dé cât de curînd şi acéstă parte a României, de care

nu M'am îndoit nici odată de devotamentul cetăţenilor

pitesceni şi port acest toast pentru prosperitatea Pitesce

nilor.

La prândul dat de cetăţenii din Craiova,Alteţa Sa Serenisimă

ridică următorul toast:

Sunt fericit de a vedé astădi împrejurul acestei mese

cetăţeni din tóte nuanţele politice. Sciţi bine că numai din

unirea partidelor va puté nasce fericirea şi tăria ţării nőstre,

şi atunci, fiind uniţi cu toţii,vom fi respectaţi şi de străini

şi viitorul ţării va fi asigurat. Ridic acest toast pentru uni

rea tuturor partidelor. Să trăiască România!

La felicitările presentate de primarul Tîrgul-Jiului, Alteţa

Sa Serenisimă rèspunde :

Sper că în curînd navigaţia Jiului şi calea ferată pe la
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Vulcan va da acestui judeţ şi oraşului Tîrgul-Jiü tótă des

voltarea ce merită.

MăriaSa Dómna primesce la Vienavisita Împăratului Austro

Ungariei.

Se promulgă convenţiunea cu Sèrbia pentru extradiţiune.

Măria Sa Dómna, întorcându-se din străinătate, intră în ca

pitală însoţită de Alteţa Sa Serenisimă Domnul.

Se încheie convenţiunea cu Rusia pentru juncţiunea căilor

ferate între Chişinău şi Iaşi.

Măria Sa Dómna adreséză Preşedintelui Consiliului Ministrilor

următórea scrisére :

Domnule Preşedinte,

Fericirea, ce resimt védéndu-Mě iarăşi între ai Mei, Mě

îndémnă a adresà Românilor, prin organul D-Vóstre, câte

va cuvinte de mulţumire adînc simţite pentru căldurósa

primire ce M'a întimpinat la reîntórcerea Mea.

Acéstă primire, pornind din inimă, M'a umplut de bu

curie, căci ea a fost pentru mine o elocuentă mărturisire a

sentimentelor scumpei nőstre ţări.

Vé rog dar, Domnule Preşedinte, a fi interpretul viei

Mele recunoscinţe precum şi al plăcerii ce am avut în

străinătate, de a află cu ce delicată atenţiune, la diua Mea,

ţéra sa gândit la Mine.

Primiţi, Domnule Preşedinte, expresiunea sincerei Mele

afecţiuni.

ELISABETA.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Preşedintelui Consiliului Mi

nistrilor următrea scrisére :

Domnule Preşedinte,

Aflăm că Primăria are intențiunea de a face cheltuieli

pentru serbarea aniversării dilei de 10 Mai. Vé rog a

mulţumi din parte-Mi Domnului Primar pentru buna sa

Tre-eci de ani de Domnie. 1 8

1872

Apr. 29 (11)

30 (12)

Maiü 3 (15)

» 4 (16)

» 5 (17)

» 6 (18)

8 (20)
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Maiü 8 (20)

10 (22)

13 (25)

16 (28)

17 (29)

22 (3)

27 (8)

Iunie 5 (17)

14 (26)

17 (29)

voinţă şi a-i comunicà tot odată că doresc să nu se facă

asemenea cheltueli, fondurile comunei fiind aşă de tre

buincióse, mai alesîn anul acesta, pentru numeróseleîm

bunătăţiri de cari capitala nőstră are nevoe.

O parte însă din suma, ce erà să se cheltuiască pen

tru scopul acesta, doresc să fie împărţită pe la săracii

din capitală.

Asemenea vă rog, Domnule Preşedinte, ca şi Guver

nul să nu ordone pentru acea di nici un fel de serbare

în sarcina tesaurului public.

Primiţi, Domnule Preşedinte, expresiunea sincerei mele

afecţiuni.

CAROL.

In Parlamentul german se discută posiţiunea Evreilor din

România.

Patriarchulgrecesc din Constantinopole excomunică pe Exar

chul bulgăresc şi pe alţi trei Episcopi bulgăresci.

Părechia princiară moştenitóre a Italiei e primită la Berlin

cu mari distincţiuni şi onoruri.

Se institue medalia militară.

Curtea Domnéscă iea reşedinţa pentru vară la Sinaia.

Ducele Maximilian de Würtemberg sosesce la Sinaia,

spre a face o visită AA. LL. Domnului şi Dómnei.

Archiducele Wilhelm iea parte la manevrele rusesci din

Ţarskoe-Țelo.

Prin Decret Domnesc se desfiinţéză inspectoratele de miliţii

şi grăniceri, cadrele permanente ale batalićnelor de miliţii şi

organisarea teritorială a companiilor de grăniceri. In locul lor

se forméză cadrele permanente ale regimentelor de dorobanţi

din armata teritorială. Se crează 8 regimente de dorobanţi şi

8 regimente de călăraşi. Teritoriul României se împarte în 4

divisiuni teritoriale militare. Se înfiinţéză semnul onorific pen

tru servicii militare.

Un comunicat al Guvernului desminte scirea despre întru

nirea unei conferinţe a marilor Puteri garante în cestiunea po

siţiunii Israeliţilor din România.

Sultanul conferă Ministrului Afacerilor străine G. Costa-

for u marele cordon al ordinului Medjidie.
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Se aprobă statutele Societăţii acţionarilor căilorferate române.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde la omagiele Consiliului judeţen

din Prahova cu următrele cuvinte :

Mulţumesc pentru cuvintele călduróse şi pline de adevăr

ce Ne adresaţi în numele Consiliului general de Prahova.

Salutăm cu mare plăcere în D-Vóstre celîntâi. Consilii ju

deţén, în care prin noua lege tóte clasele societăţii sunt

representate; sunt convins că veţi pune töte silinţele spre

a deschide, prin mijlócele de comunicaţie, bogăţiile nume

róse ale acestui frumos district şi veţi înlesni ast-fel crearea

industriei, de care are o aşă mare trebuinţă ţéra.

Am tótă speranţa că, prin stabilitatea care a prins ră

décini în ţéră, ca şi în töte ramurele administrațiunii,vom

ajunge la ţinta ce fie-care Român trebuesce să dorescă:

prosperitatea, desvoltarea şi progresul României.

Marele-Vizir Mahmud-Paşa e înlocuit prin Midhat-Paşa.

Principele Milan al Serbiei devenind major, Regenţa de

pune puterile sale în mâna Principelui.

Se promulgă legea pentru juncţiunea căilor ferate la Iţcani,

Vîrciorova, Vulcan şi Uzun.

Intrevederea celor trei Impăraţi, al Germaniei, al Austro

Ungariei şi al Rusiei, la Berlin.

Ministrul de Externe G. Costaforu complimentéză,în nu

mele Alteţei Sale Serenisime, pe Impăratul Rusiei, cu ocasiunea

trecerii Sale la Bender.

La serbarea tragerii generale la semn, Alteţa Sa Serenisimă

ţine următorul discurs:

Tragerea la semn generală este şi trebue să fie tot

deauna o serbare naţională, şi sunt convins că fie-care Ro

mân ţine la acest frumos eserciţiü, mai ales că el este

chemat a întări instituţiunea miliţiană.

Am venit cu bucurie astădi în mijlocul D-Vóstre, spre

a salutà pe delegaţii trimişi de diferite districte şi spre a

luà parte Insumi la acest mare concurs, care, în töte ţé

1872

Iunie 19 (1)

Iulie 2 (14)

- 20 (1)

Aug. 10 (22)

14 (26)

23 (4)

Sept. 7 (19)

8 (20)



276

1872

Sept. 8 (20)

9 ( 1)

rile unde se află statornicit, a dat rédele cele mai bune;

cu multă plăcere dar,voi deschide acumtragerea la semn

naţională.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de li:

In diua de 7 curent, inspectând trupele din garnisóna

Bucuresci, am védut cu plăcere atât buna stare a ţinutei

ómenilor, cât şi progresul ce am constatat în tóte cor

purile în privinţa instrucţiunii trupelor.

Mulţumesc şefului Divisiei II teritorială şi tuturor şefilor

de corpuri pentru starea plăcută în care am găsit trupele

şi pentru-că am constatat că fie-care a sciut să profite

de observările, cari a făcut obiectul ordinului Mel de di

de la 23 Aprilie.

Dacă câţi-va ofiţeri subalterni a adus 6re-cari confu

siuni în mişcări, pricina este indulgenţa de care nu e bine

a usà mai mult; recomand dar şefilor de corpuri a eser

cità o acţiune mai energică asupra subalternilor lor şi a

usà mai mult de drepturile şi de autoritatea ce le da le

gile şi reglementele în vigóre.

In scurtul timp care ne desparte de diua în care a

să încépă manevrele mari dintr-acest an, recomand mai

cu deosebire șefilor de corpuri scrupulósa explicare a dis

posiţiunilor reglementare în privinţa ordinelor de luptă şi

a eserciţiului de tiraliori.

Ast-fel, instrucţiunea trupelor din garnisóna Bucuresci va

fi completă şi ele se vor puté presentà cu cuvenita soli

ditate în manevrele viitére.

Cu acéstă ocasiune exprim a Mea mulţumire şefului ba

talionului II de vînători în garnisónă la Ploesci; adminis

traţia şi instrucţiunea batalionului ar fi lăsat fârte puţin
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de dorit, dacă partea reglementelor privitóre la tiraliori ar Sept. 9 (21)

fi fost terminată.

Imi place a crede că Maiorul Măldărescu va sci a com

pletà instrucţiunea până la momentul concentrării trupelor

pentru manevrele dintr-acest an.

Am vëdut cu mare plăcere zelul cu care cetăţenii ploes

ceni concură la organisarea miliţiilor; le mulţumesc,precum

şi şefului regimentului de dorobanţi, care a dobândit fru

mosul resultat de a puté face ca o companie de miliţieni

să esecute cu precisiune înaintea Mea părţile cele mai esen

țiale ale şclei de companie.

In privinţa călăraşilor de Prahova am o singură obser

vare de făcut, aceea de a-i vedé făcênd cu mai multă

agerime mişcările armelor.

AXat în Bucuresci, la 9 Septembre 1872. CAROL.

Se încep manevrele mari pe linia Sabarului cu un corp de » 20 (2)

armată (11.000 6meni) sub comanda Alteţei Sale Serenisime.

Cu ocasiunea manevrelor, întîmpinat fiind de Primarul ora- » 30 (12)

şului Tîrgovişte şi de Preşedintele Comitetului permanent din

Dîmboviţa,Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Am fost tot-deauna fórte simțitor la sentimentele ce

Mi-aţi manifestat, de câte-ori amvenitîn mijlocul D-Vóstre.

Astădi vii cu un sentiment de mîndrie în capul unui

corp de armată într-acéstă veche capitală, atât de bo

gată în fapte glorise, şi dilele ce vom petrece aci vor

reaminti vechea splendóre a acestui oraş.

Vë urez din têtă inima a persistă în progresul ce-Mi

anunţaţi atât în îmbunătăţirile comunale ale oraşului cât şi

acele alejudeţului, din cari căile de comunicaţiune sunt cele

mai importante. Aceste sunt, Domnilor, artere de viéţă

pentru ori-ce ţéră, şi vă felicit de progresul care l'am gă

sit într'acest judeţ.



278

Oct.

1872

3 (15)

5 (17)

Sosind Măria Sa Dómna în cartierul general din Tîrgovişte şi

fiind întîmpinată de Primarul acestui oraş, Alteţa Sa Sereni

simă răspunde:

Vé mulţumesc, Domnilor,în numele Măriei Sale Dómnă,

pentru frumésa şi entusiasta primire ce l-aţi făcut.

Este mult timp de când MăriaSa Dómna dorià să vi

siteze acest interesant oraş şi Se felicită că Şi-a putut în

deplini acestă dorinţă cu ocasiunea concentrării trupelor

nóstre pentru manevre, care este o adevărată serbare

naţională.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei următorul Inalt Ordin

de di:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Pentru întâia dră în România o armată concentrată din

tóte unghiurile ţării a esecutat manevre pe un teritorii

de o întindere de peste 120 kilometri.

Legea din 27 Martie a şi produs din fructele sale ;

tóte comunele au fost representate la aceste operaţiuni,

adevărata imagine a resbelului.

Cinci-spre-dece dile de marşuri şi manevre, esecutate

cu soliditate şi cu acea inimă care arată aptitudinea vé

stră la arme, dovedesc că ţéra póte comptà pe voi.

Voi, cei din armata de linie, vé veţi întórce în garni

sónele vóstre, şi nu uitaţi că sunteţi şcóla cea mare mi

litară a patriei.

Vă mulţumesc, aştept şi cer mult de la voi.

Dorobanţi şi călăraşi,întorcându-vă în comunele véstre,

spuneţi părinţilor şi fraţilor voştri că Domnitorul este mul

ţumit de voi şi că tăria ţării constă în organisarea véstră

Dacă armata permanentă este menită, mai cu semă,

a formà cadrele, voi sunteţi aceia ce daţi massele,
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Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Iubiţi disciplina, faceţi dintr-insa o religiune, îndepliniţi

cu sfinţenie datoriile véstre, şi ţéra recunoscătóre vé va

bine-cuvîntà.

ADut în Zirgu-Vestei, la 5 Octombre r&72.

CAROL.

După terminarea manevrelor, Alteţa Sa Serenisimă trece în

revistă pe câmpia Susani întreg corpul de armată şi face prima

distribuire a medaliei militare, dicând celor decoraţi:

Sunt fericit căpot recompensă serviciul şi meritul vostru

printr-un semn românesc, în faţa acestui corp de armată.

Cred că acéstavafi un îndemn pentru camaradii voştri,

cari vor sci a vé imità.

După acesta, Alteţa Sa Serenisimă adreseză ofiţerilor întruniţi

următórele cuvinte :

Tîrgu-Vestea, acest vechi. Scaun Domnesc, ne aduce

aminte timpurile glorise în cari ostaşii români avea fe

ricirea de a apără cu sângele lor autonomia ţării.

De atunci România a trecut prin diferite fase grele,

până când a putut ajunge la momentul cel mai fericit:

la Unirea ambelor ţeri.

Din acest moment, şi armata a început a se organisà pe

base mai largi, desvoltându-se şi progresând din an în an.

Insă, spre a pregăti o armată pentru scopul la care

este destinată, singurul mijloc este acela al concentrărilor

şi al manevrelor.

Din acest punct de vedere, sunt fericit a vede astădi

o mare parte din armată representată aci şi sunt mîndru

că Insumi M'am găsit în capul ei. Ast-fel, M'am putut con

vinge de progresul simţitor ce sa făcut în aceşti din urmă

Oct.

1872

5 (17)
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Oct. 5 (17)

8 (20)

» 17 (29)

21 (2)

ani, şi mulţumesc la toţi ofiţerii cari a contribuit la acest

resultat.

Sper că vom merge şi de adi înainte pe acestă cale

a progresului şi nu Mé îndoesc nici un moment că, în

cas când armata ar fi chemată a apără drepturile ţării,

ea se va grupà cu încredere în jurul Me şi că toţi os

taşii din töte unghiurile ţării vor alergă, spre a împlini

cu inimă şi iubire acéstă datorie sacră şi frumésă şi a

reaminti atunci faptele glorise din secolii trecuţi.

Ridic acum un toast în onârea armatei, cerênd ca să

Mě întîlnesc în fie-care an pe câmpul de manevre, şi ast

fel armata să fie tot-deauna la înălţimea misiunii sale.

Midh at-Paşa cade în disgraţia Sultanul şi e înlăturat din

Marele-Viziriat.

AA. LL. Domnul şi Dómna, împreună cu Principesa Maria,

părăsesc reşedinţa de vară din Sinaia şi reintră în capitală.

La serbarea aşezării petrei fundamentale pentru cheiul por

tului din Giurgiu, Alteţa Sa Serenisimă ridicăurmătorul toast:

Cu mare plăcere am venit astădi la Giurgiu, spre a pre

sidà o solemnitate demnă de a fi înscrisă în analele ora

şului ca un eveniment din cele mai fericite.

Sunt convins că, cu săvîrşirea cheiului, comerciul va

luà un avînt neaşteptat în acest port, care este menit a

deveni marele port al capitalei.

Din momentul ce Guvernul Otoman va fi pătruns de

însemnatul folos ce ar aduce şi imperiului construirea, în

înţelegere cu noi, a unui pod de fer, ce-l dorim atât de

mult, atunci se va puté predice portului Giurgiu un stră

lucit viitor, căci el va fi cheia comerciului dintre Orient şi

Occident.

Urez ca tóte dorinţele Mele pentru Giurgiu şi pentru

ţéra întrégă să se realise curînd, şi ridic acest pahar în

prosperitatea şi în fericitul viitor al portului Giurgiu.
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AA. LL. Domnul şi Dómna visitéză penitenciarul Văcăresci.

D-l Manol a che Costache-Epureanu e numit Ministru

de Justiţie.

Insoţit de Maria Sa Dómna, Alteţa Sa Serenisimă, inspectând

calea ferată Bucuresci-Pitesci, ridică la Pitesci următorul toast:

Sunt aprépe şése luni, cu ocasiunea ultimei Mele veniri

în acest oraş, căMi-am exprimat dorinţa de a reveni es-timp

încă împreună cu Dómna în mijlocul D-Vóstre şi a vede

atunci Pitescii legat cu capitala prin cale ferată.

Este o adevărată satisfacţiune pentru Mine că acestă

a Mea dorinţă sa pututîmplini aşă de curînd. Fie ca drumul

de fer, acest puternic mijloc al civilisaţiunii, să deschidă

tóte bogăţiile judeţului Argeş şi să contribuéscă la înflo

rirea oraşului Pitesci, prin desvoltarea comerciului; fie ca

înlesnirea căilor de comunicaţiune să răspândéscă prospe

ritatea asupra acestei frumése părţi a României.

Urând ca să vedem într-un viitor apropiat realisarea

acestor progrese, aşteptate cu nerăbdare de fie-care din

noi, închin acest pahar în sănătatea orăşenilor pitesceni,

cari astă dată, ca şi ori de câte-ori am venit în mijlocul

lor, Mi-a arătat devotamentul lor prin călduróse primiri,

pentru cari le mulţumesc din inimă.

Să trăiţi ani îndelungaţi şi fericiţi.

Corpurile legiuitore se deschid prin urmatorul Mesagiü Dom

IlGSC :

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Sunt pătruns de o vie mulţumire deschidând astădi pen

tru a treia 6ră sesiunea Corpurilor legiuitre înconjurat

de aceiaşi mandatari ai ţării şi de aceiaşi Consilieri ai Tro

nului.

Sper că şi în sesiunea acesta veţi continuă opera D-Vóstre,

ale cărei bune resultate sunt atât de evidente.

1872

Oct. 27 (8)

28 (9)

29 (10)

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) In adevăr,veţi vedé, Domnilor Senatori şi Domnilor De

putaţi, în cursul desbaterilor, cât de mari au fost folsele

ce sa obţinut, graţie voturilor ce aţi dat, pentru stabi

lirea ordinii în finanţe şi pentru desvoltarea tuturor ra

murelor administrațiunii.

O percepere mai regulată a dărilor a permis tesaurului

public să facă onére la timp plăţilor sale. Creditul Statului

s'a menţinut în condiţiunile cele mai favorabile în întru

şi afară, chiar în epoca crisei ce domnesce pe pieţele cele

mai importante ale Europei.

Graţie ajutorului ce aţi dat tesaurului public, prin vo

tarea legii monopolului tutunului şi a timbrului şi înregis

trării,putem qice astăqi cu încredere că s'a pus capăt per

turbaţiunilor finanţiare şi că ţéra nu va mai fi în viitor du

reros surprinsă prin supunerea la plata de imense datorii

flotante.

Căile ferate, cari au trecut prin atâtea fase neplăcute şi

au dat loc la atâtea desbateri şi complicaţiuni, aprpe de

a deveni periculose,sunt astăqi în plină mişcare, şi mai mult

de nouă sute kilometri sunt dejà la disposiţiunea călăto

rilor şi a mărfurilor. Linia Pitesci-Slatina-Craiova-Turnu

Severin-Vîrciorova,se va începe în curînd şi se va terminà

conform legii.

Acest mare bine ţéra îl datoréză înţelepciunii, cu care

D-Vóstre aţi sciut să puneţi capăt tuturor peripeţiilor, în

cari căquse acéstă importantă cestiune. Pentru completarea

acestei opere, Guvernul Meü vă va presentà în sesiunea

acésta convenţiunea încheiată cu Austro-Ungaria pentru

juncţiunile căilor ferate, destinate a înlesni productelor ns

tre şi transitului străin mijlóce de a se transportà la dife

rite destinaţiuni în distanţe depărtate.

Căile ferate, Domnilor, vor transformă cu totul starea

economică a României. Agricultura şi comerciul se resimt

dejà de binefacerile unei mişcări grabnice şi regulate; bo

găţia generală se măresce, şi chiar în anul acesta sperăm,

din producţiunea liniei Pitesci-Galaţi-Roman, să putem di

minuă anuitatea înscrisă în budget pentru acestă linie.

Dacă, pe lângă tte acestea şi pe lângă votarea budge

telor ce vi se vor presentà, veţi resolvà, Domnilor Senatori

şi Domnilor Deputaţi, în acestă sesiune şi cestiunea Cre
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ditului fonciar, cestiune care încă din sesiunea trecută a

ocupat deliberările D-Vóstre, atunci putem fi siguri că ne

vom află în cele mai bune condiţiuni de a vede prospe

rând marea nőstră industrie agricolă, care reclamă tîtă so

licitudinea nőstră.

Pentru întărirea armatei, D-V6stre, Domnilor Senatori

şi Domnilor. Deputaţi, nu aţi refusat nici odată mijlócele ce

vi s'au cerut. Asemenea şi pentru viitor, sunt sigur că veţi

acordă ceea ce va trebui pentru a completa aplicarea legii

de la 27 Martie, ast-fel ca oştirea nőstră să ptă tot-deauna

corespunde la misiunea ei. Acestă lege abiă s'a pus în lu

crare şi dejà am avut plăcerea personalmente să constat,

cu ocasiunea concentrării din tte judeţele a unei părţi din

trupele române, cât de mari şi binefăcătre au să fie re

sultatele ce aşteptăm de la noua organisaţiune.

Prin diferitele inspecţiuni ce Ministrii Mei aú făcut în in

teriorul ţării, au putut vede de aprépe nevoile şi lipsele

ce se simt în diverse localităţi, au dat ascultare scrupu

lósă cererilor ce s'a ivit, au stimulat activitatea organelor

împiegaţilor administraţiunii şi s'au luat téte măsurile de

îmbunătăţire, potrivit cu mijlocele ce Guvernul a avut la

disposiţiunea sa.

S'a pus în aplicaţiune, legea reformată a Consiliilor ju

deţene, legea tocmelilor agricole; s'aú creat din nou trei

penitenciare, s'aú făcut studii şi planuri pentru construc

țiuni de nouă penitenciare sistematice, combinate cu înfi

inţare de atelieruri.

Legea pentru biurourile postei rurale s'a pus în aplica

ţiune şi în curînd corespondenţa publică va puté merge

regulat şi sigur în tóte comunele ţării.

Pe lângă proiectele din anul trecut, Guvernul Meu va

supune desbaterilor D-Vóstre mai multe legi, ce sunt in

dispensabile pentru satisfacerea intereselor celor mai im

portante în diversele ramure ale administrațiunii.

Justiţia este cea mai mare instituţiune într'o ţéră unde

independenţa legii domnesce. Guvernul Meu s'a silit în

tóte modurile a amelioră acéstă ramură a administrațiunii.

Pe lângă proiectul privitor la unele modificări de introdus

în Codicele penale şi de procedură penală, ce se află su

pus deliberărilor D-V6stre încă din sesiunea trecută,Gu

1872

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27)

30 (12)

vernul va cugetà cu maturitate asupra nouelor reforme de

introdus.

Biserica şi şcla sunt cea mai înaltă preocupare a nőstră

a tuturor. Religiunea, acestă legătură sublimă a omului

cu Dumnedeú, acéstă temelie statornică a familiei şi a mo

ralei, acestă perpetuă mângăiere a durerilor lumii, este în

acelaşi timp pavăza în contra căreia s'a înfrânt tóte lo

virile ce s'a cercat a se da naţionalităţii nstre. Sunt con

vins dar, Domnilor, că veţi grăbi a desbate şi a votă legea

privitóre la alegerea Metropoliţilor şi a Episcopilor şi la

instituirea Sinodului bisericii. Asemenea veţi luă în des

batere legea instrucţiunii publice şi veţi pune Guvernul

în stare să dea junimii învăţători luminaţi, iar ţării să-i

asigure o viitére generațiune inspirată de sentimentul bi

nelui şi al datoriei.

Relaţiunile néstre exterióre sunt satisfăcătre; ast-fel,

Domnilor, cu ordinea şi liniştea din întru şi cu concursul în

ţelept al D-Vóstre,putem privi viitorul cu tîtă încrederea.

Domnilor Senatori, Domnilor Deputaţi, prin luminatul

sprijin ce aţi dat Guvernului Meu, aţi înlesnit silinţele sale

în gréua sarcină ce a pus asupră-i încrederea Mea.

Primiţi mulţumirile Mele.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-V6stre.

CAROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul de Interne,

L. Cat argiu; Ministrul Lucrărilor publice,N. Kretzulescu;

Ministrul Justiţiei,Manola ch e Cost a che; Ministrul Cultelor

şi Instrucţiunii publice, General Christache Tell; Ministrul

Afacerilor străine, G. Costaforu; Ministrul Finanţelor, P.

Mavrogheni;Ministrul Resbelului,General I. Em. Flor e scu.

Bucuresci, 15 Noembre 1872.

La Adresa presentată de Camera Deputaţilor, Alteţa Sa Se

renisimă răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Vă mulţumesc pentru sentimentele sincere ce-Mi ex

primaţi. Vocea ţării o voi ascultă tot-deauna cu băgare
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de sémă, şi vă repet cu acestă ocasie că datoria Mea,

de a îndeplini scopul ce Providenţa şi încrederea naţiunii

Mi-aú desemnat, va fi mai presus de ori-ce consideraţie.

Aştept, Domnilor Deputaţi, ca să nu am decât a Mě

felicità ca şi până acum de bine-voitorul concurs, ce sper,

că veţi urmâ a-l da silinţelor Guvernului Me, care, la

rîndul să, nu se va depărtă nici odată de la datoria ce

are de a apără interesele Statului şi a menţiné principiul

armoniei puterilor. Ast-fel, Domnilor, vom conduce des

tinele României pe calea cea mare.

Fiţi bine încredinţaţi că simţim, atât E cât şi Dómna,

o adevărată plăcere primind urările ce Ne vin din partea

mandatarilor naţiunii.

La Adresa presentată de Senat, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Prea Sfinte Părinte,

Domnilor. Senatori,

Adresa ce-Mi faceţi Mě convinge, şi în anul acesta,

cât de mult Senatul este pătruns de înalta sa misiune.

Nu aţi lipsit nici odată, Domnilor, să vé asociaţi cu

silinţele Guvernului Mel şi să-l ajutaţi cu luminele şi ex

perienţa D-Vóstre.

Preocupaţi numai de interesele cele mari ale Statului,

sper că veţi continuă pe aceeaşi cale, ast-fel ca în tóte

ocasiunile să puteţi menţiné bunele tradiţiuni ce aţi în

temeiat.

Fiţi siguri, Domnilor Senatori, că aprețuesc meritul lu

crărilor D-Vóstre şi că voi ţiné tot-deauna compt de do

rinţele ce veţi manifestă.

Vă mulţumesc şi din partea Dómnei pentru urările şi

sincerile sentimente de devotament ce Ne exprimaţi.

1872

Nov. 30 (12)

Dec. 3 (15)
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Dec. 14 (26) Se promulgă legea pentru alegerea Metropoliţilor şi Epis

copilor eparchioţi şi pentru constituirea Sfîntului Sinod.

» 22 (3) Se promulgă legea asupra soldelor şi indemnităţilor diferi

telor grade şi funcţiuni ale armatei.

- 20 (10) Se promulgă convenţiunea cu Rusia pentru juncţiunea căilor

ferate între Iaşi şi Chişinău.

30 (11) Cu ocasiunea inaugurării Societăţii de Bele-Arte şi a espo

siţiunii sale, Alteţa Sa Serenisimă rostesce următrele cuvinte:

Domnilor,

Deschiderea primei esposiţiuni de arte Mě umple de

bucurie. Véd un adevărat progres într'acésta, căci numai

în o ţéră care înfloresce, artele se pot desvoltà.

Cultivarea belelor-arte este unul din cele mai puternice

mijlóce spre a înălţâ inima şi constitue cea mai frumosă

legătură între tóte popérele,conducându-le la cele mai no

bile aspiraţiuni.

Am salutat dar cu o vie satisfacţiune formarea unei

societăţi, care-şi propune scopul de a răspândi în ţéră

iubirea şi gustul artelor.

Mulţumesc acum tuturor câţi a luat acestă laudabilă

iniţiativă şi urez ca silințele Societăţii amicilor belelor-arte

să fie încununate de un deplin succes,



ANUL 1873

La felicitările de anul nou, pronunţate de I. P. S. S. Me

tropolitul Primat, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Inainte de tóte trebue să ne înălţăm glasul către A

Tot-Putintele, spre a-i mulţumi pentru fericirile ce ne-a

acordat în cursul anului trecut şi pentru cari vom păs

trà în inimile nóstre o adîncă şi sinceră recunoscinţă.

Rugăciunile înaltului cler,sunt încredinţat,vor atrage şi

în anul acesta bine-cuvîntările cerului asupra iubitei nó

stre ţări. Plin de încredere dar privesc anul care se des

chide înaintea nőstră.

Cuvintele Prea Sfinţiei Vóstre sunt expresiunea fidelă a

înseşi dorinţelor Mele,şi sunt convins că legea eclesiastică

va înconjură din noii biserica nőstră cu strămoşésca ei

splendóre.

Vă mulţumesc din inimă pentru felicitaţiunile ce Ne adre

sați în numele clerului şi vă urez la rîndul Meü ani mulţi

şi fericiţi.

Marea Ducesă El ena a Rusiei decedéză.

Impérătésa Eugenia şi Principele Imperial îşi exprimă re

cunoscinţa lor Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru adre

sele de condoleanţe trimise cu ocasiunea morţii Impăratului

Napoleon III.

Prin Decret Domnesc se întăresc noi aleşii Episcopi în scau

1873

Ian. 1 (13)

10 (22)

15 (27)

24 (5)
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28 (9)

nele eparchiilor Rîmnicului şi Noului Severin, Romanului, Ar

geşului şi Buzăului.

Cu ocasiunea investiturii solemne a acestor patru Episcopi,

Alteţa Sa Serenisimă rostesce următérele cuvinte :

Prea Sfinţiţi. Părinţi !

De-apururea am fost însufleţit de cea mai vie dorinţă

avedépăstrate frumósele tradiţiuni ale sfintei biserici, cari

pentru cât-va timp căduseră în părăsire.

Cu o adevărată bucurie dar, am săvîrşit astădi,înaintea

acestei înalte adunări, actul de învestitură, după vechile

datine ale bisericii nőstre, a patru Episcopi aleşi conform

legii nouë de către înaltul cler şi representanţii poporului.

De la anul o mie opt sute şése-deci şi şése încă, am

exprimat în diferite alocuţiuni ale Mele către Adunările le

giuitóre dorinţa ce aveam pentru restabilirea bisericii ro

mâne pe basele canonice, spre a-i asigură, ca şi clerului,

posiţiunea ce caută a ocupà în Stat, cu deplină libertate

în afacerile curat religise.

Plin de încredere, vă văd acum pornind la scaunele

episcopale.

Părinte Episcpe al Rîmnicului, ducându-te la ţărmu

rile Oltului, în mijlocul voinicilor Olteni, vei întîmpină la

fie-care pas, în frumésele mănăstiri ce ai fericirea de

a le posedă în eparchia Prea Sfinţiei Tale, urme din istoria

patriei; vei regăsi urme ale spiritului blând şi pios, ale

tăriei în credinţă a strămoşilor nostri, cari îşi afla acolo

în timpii grei un asil, în timpii de fericire sfinte locaşuri

spre a înălţă rugile lor de mulţumire către cel A-Tot-Pu

ternic.

Prea Sfinţia Ta, Episcpe al Romanului, eşti chemat

a ocupà unul din cele mai frumése scaune ; din patru

deci şi cinci de predecesori ai Prea Sfinţiei Tale, mulţi a
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sciut a-şi câştigă un nume nemuritor prin actele lor pen

tru înălţarea simţului pietăţii creştine şi al literaturii bi

sericesci. Mai înainte de împărţirea eparchiilor de către

fericitul întru pomenire Domn Alexandru-cel-Bun, Ro

manul a fost pentru câtva timp chiar reşedinţă de Me

tropolit şi multă vreme purtă denumirea de Metropolia

/?rii-de-yos. Nu putem să nu pomenim aci cu o profundă

recunoscinţă de Prea Sfinţia Sa Episcopul Dositei, acel

strălucit şi luminat Păstor, care,ca Episcop al acestei epar

chii, a fost creatorul primei versificări în limba română a

Psaltirului şi căruia, mai pe urmă, ca Metropolit, se dato

resce marea idee de a suprimă atât în leturghie cât şi în

cărţile bisericesci întrebuinţarea limbii slavone,pentru a o

înlocui cu limba poporului; de renumitul Ioanikiü,fondator

şi reclăditor al mai multor mănăstiri şi spitale, căruia Dom

nul Constantin Racoviţă,pentru a răsplăti virtuţile şi vred

nicia sa, i-a acordat favórea de a purtà mitra şi podóbele

archiepiscopale; de Episcopul Leon, care a trecut mai pe

urmă Metropolit şi care sa luptat cu bărbăţie, în unire cu

boerii ţării, spre a nimici alegerea unui Archiepiscop din

Fanar; de marele Veniamin Costache în fine, acel virtuos

şi înţelept Episcop şi Metropolit, ale căruia urme glorise

le găsim la fie-care pas în tötă Moldova, atât pentru or

dinea şi splendórea ce a introdusîn biserică, cât şi pentru

neobosita sa silinţă de a îmbogăţi literatura bisericéscă

română.

Iar Prea Sfinţia Ta, Episcop al Buzăului, care eşti chemat

a înlocui pe repausatul în Domnul Părintele Dionisie, ale

căruia merite pentru cărţile bisericesci îi dai atâtea titluri

la recunoscinţa nőstră, adu-ţi aminte cu gratitudine şi de

piosul Domn Radu IV, care, sunt acum mai bine de trei

sute de ani, a clădit catedrala episcopală a Buzăului, şi

Trei-jeci de ani de Domnie. 19

Ian.

1873

28 (9)
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de fericitul întru pomenire Episcopul Chesarie, acest înalt

model de virtute şi de pietate, care a ridicat din noi

acéstă biserică din ruine şi a clădit acele palaturi pentru

cultura spirituală; dar adu-ţi aminte mai ales de acei bine

credincioşi, cari în timpii de amarăîncercare a săpat în

stânci în fundul munţilor sfintele lor locaşuri, pe cari le

privim astădi cu o adîncă mişcare, ca nisce monumente

eterne ale credinţei din acele timpuri de lupte cum

plite.

Părinte Episcpe al Argeşului, vei salută cu bucurie la

intrarea in eparchia Prea Sfinţiei Tale cel mai frumos mo

nument al nostru din vechime,pomenind cu recunoscinţă de

Négu-Vodă Basarab, care a ridicat acest templu impo

sant al căruia renume străbate departe peste hotarele ţării.

I)iua când vom vede acest monument readus în tótă ve

chia sa splendóre, vom salutà-o cu fericire, căci va da un

lustru noi acestei Episcopii seculare.

Conservarea cu sfinţenie a mănăstirilor şi a bisericilor

trebue să fie cea mai scumpă datorie pentru fie-care din

noi, căci ele nu numai că sunt sfintele nóstre locaşuri,

ci şi monumentele de căpetenie ale istoriei strămoşesci.

Pe noi toţi însă ne unesce un monument, un semn,

un simbol, S/înta Cruce, care există de-apururea, care

învinge tóte popérele, care îmbrăţişéză tóte ţările, Sfînta

Cruce ce a apărat pe strămoşii noştri, ce i-a susţinut în

timpii de nevoe şi de asuprire, emblema credinţei.

A propovădui după putinţă mântuitórele învăţăminte ce

represintă acest sfînt simbol, a lăsà în inima credincio

şilor, a cărora mântuire vă este încredinţată, urme ne

şterse de puterea sublimelor cuvinte ale Sfîntului Apostol

Matei, care dice: «Aşà să lumineze lumina véstră îna

intea 6menilor, ca să vadă faptele véstre cele bune şi
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să glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri», iacă înalta mi

siune ce sa pus asupra Prea Sfinţiilor Vóstre.

Regele Am a deo al Spaniei renunţă la cornă şi Adunarea

Cortesilor proclamă Republica.

Se promulgă legea pentru lichidarea averilor administrate

de desfiinţata Obştéscă Epitropie.

Cu ocasiunea inspectarii Şcólei militare din capitală, Alteţa

Sa Serenisimă adreseză elevilor urmatérele cuvinte:

Am rămas mulţumit de inspecţiunea ce am făcut as

tădi Şcólei militare şi cu plăcere M'am convins de pro

gresele ce faceţi.

Nu uitaţi nici odată că sunteţi chemaţi la înalta misiune

de a deveni conducătorii armatei; pătrundeţi-vă prin ur

mare de marele adevăr: pentru-ca cine-va să ptă co

mandà, cată mai întâi să scie a ascultà, şi puneţi-vă töte

silinţele spre a dobîndi mulţumirea şefilor voştri.

Doresc ca devisa să vă fie: «Onórea, disciplina şi sim

țemîntul datoriei», pe care să o păstraţi de-a pururea în

inimile véstre.

In urma unor disposiţiuni luate de Camera de comerci, bi

volarii din Giurgiu înscenéză un tumult, care iea dimensiuni

atât de mari,în cât numai prin intervenţiunea armatei se pte

domoli.

Se promulgă legea pentru linia căiei ferate Focşani-Mărăşesci

şi pentru înfiinţarea unei linii ferate în prelungirea liniei Bu

curesci-Giurgiu la Dunăre cu un pod peste Dunăre, care va

face juncţiunea cu linia ferată Rusciuc-Varna.

Se promulgă legea pentru înfiinţarea dării de licenţă asu

pra comercianţilor băuturilor spirtóse.

Se promulgă legea pentru instituirea a 11 inspectori finan

ţiari şi pentru încuragiarea industriei zahărului în ţéră.

Sesiunea Corpurilor legiuitóre se închide.

Demisionând d-l Manol ach e Cost ache -Epure a nu, Mi

nistrul Justiţiei, Generalul Tell, Ministrul Cultelor şi al In

strucţiunii publice, este însărcinat ad-interim cu Ministeriul

Justiţiei.

1873

Ian. 28 (9)

Febr. 1 (13)

16 (28)

Mart.15 (27)

18 (30)

26 (7)

28 (9)

29 (10)

31 (12)
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Apr. 5 (17)

11 (23)

19 (1)

27 (9)

28 (10)

30 (12)

Se promulgă legile pentru Creditul funciar şijustiţia militară.

Cu ocasiunea aniversării dilei nascerii şi alegerii Sale de

Domn al României,ce cade de astă dată în diua de Pasce,Alteţa

Sa Serenisimă mulţumesce pentru felicitările ce-I vin din Iaşi

prin următérea telegramă adresată I. P. S. Sale Metropolitului

Moldovei :

Area S/înţei Sale Părintelui Metropolit al Moldovei şi

Sucevei.

Aaşi.

IPrea Sfinte Părinte,

Cu o vie mulţumire a inimii am primit întreitele feli

citări ce Prea Sfinţia V6stră, împreună cu clerul şi iubiţii

Noştri Ieşeni, Ne adresaţi.

Exprimându-vă sincerile Nóstre mulţumiri, cum şi Dom

nilor Representanţi şi Consiliului municipal, precum ase

menea şi tuturor persénelor cari sa asociat cu Prea Sfinţia

Vóstră la aceste urări,vă rugăm să fiţi şi acum interpre

tul sentimentelor bine-voitóre ce purtăm Iaşilor.

Tot într-un timp primiţi, Prea Sfinte Părinte, şi din par

te-Ne, urările cele mai călduróse pentru sfintele sărbători.

Dumnedeú să protégă biserica română, pentru-ca, prin

a ei lumină, vie să fie România!

Impératul Germaniei,însoţit de Principele Bismarck, face

o visita Ţarului Rusiei la Petersburg.

Impăratul Austriei arată Comisarului ţării satisfacţiunea Sa

de a vede România figurând la Esposiţiunea universală de la

Viena.

Demisionând d-l Cost aforu, Ministrul Afacerilor străine,

d-l Lascar Catargiu, Preşedintele Consiliului de Ministri şi

Ministru de Interne, e însărcinat cu interimul Ministeriului Afa

cerilor străine.

D-l B. Boer escu este numit Ministru al Afacerilor străine.

A. S. R. Carol August, Mare-Duce moştenitor de Saxa

Weimar, întorcându-se din o călătorie în Orient, face o visită

la Bucuresci AA. LL. SS. Domnului şi Dómnei.
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Se deschide sesiunea ordinara de primăvară aSfîntului Sinod.

Fostul Domnitor Alexandru Ioan I. decedéză la Heidel

berg.

Marele Duce moştenitor de Saxa-Weim ar plécă din Bucu

resci în Germania.

Un krach finanţiar teribil isbucnesce la Viena.

Cu ocasiunea serbării aniversare a dilei de 10 Maiu, Alteţa

Sa Serenisimă rostesce labanchetul oferit de corpurile ofiţeresci

din capitală în casarma Sf. Gheorghe următórele cuvinte:

IDiua de 10 Mai, în care am intrat în capitala Ro

mâniei,va rămâné tot-deauna neştérsă în inima Mea.Sunt

mîndru de a serbà astădi aniversarea acestei dile cu ar

mata, în care am pus tóte speranţele Mele şi în care văd

tăria şi viitorul ţării.

Rog pe cel A-Tot-Putinte să-Mi acorde o viéţă lungă,

pe care să o pot consacră pentru fericirea României.

Să trăiască armata,şi prin ea sătrăiască poporul român!

In urma unui vot al Adunării Naţionale, Thiers demisio

néză şi Mareşalul M a c-M a h on este ales Preşedinte al Repu

blicei francese.

Măria Sa Dómna,împreună cu Principesa Maria,plécă la Neu

Wied.Alteţa Sa Serenisimă Domnul,însoţind pe MariaSa Dómna

până la Turnu-Severin,visitéză oraşul Tîrgu-Jiu, Vulcanul, mă

năstirea Horezul, oraşele Rîmnicul-Vîlcea, Curtea-de-Argeş şi

Câmpu-lung.

IntregEpiscopatul catolic al Prusiei protestéză contra legilor

bisericesci şi declară că nu se va supune lor.

Ţarul Rusiei face o visita Impăratului Austriei la Viena.

Fostul Domnitor Gheorghe Bibescu decedéza la Paris.

Rémăşiţelepămîntesci ale fostului Domn Alexandru Ioan I

se aşéză la moşia Ruginésa.

Prin Decret Domnesc se autorisă funcţionarea Societăţii de

asigurare «România ».

Alteţa Sa Serenisimă,plecând în străinătate,face la Ruginsa

o visită de condoleanţă Principesei Elena Cuza.

Alteţa Sa Serenisimă,însoţit de Ministrii Boerescu şi Mavro

gheni,sosesce laViena,unde,în tot timpul petreceriiSale acolo,

primesce mai multe onorurişi distincţiunidinpartea Imperatului.

Impërătésa Germaniei sosesce la Viena,

1873

Maiü 1 (13)

5 (17)

9 (21)

10 (22)

11 (23)

19 (31)

20 (1)

23 (4)

29 (10)

Iunie 4 (16)
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12 (24)

13 (25)
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Iunie 14 (26)

19 (1)

21 (3)

23 (5)

Iulie 1 (13)

Aug.

,

7 (19)

8 (20)

29 (10)

1 (13)

2 (14)

10 (22)

16 (28)

22 (3)

24 (5)

30 (12)

Sept. 5 (17)

Oct.

24 (6)

2 (14)

3 (15)

15 (27)

Alteţa Sa Serenisimă visitéza Esposiţiunea universală din

Viena şi în deosebi desparțemîntul României.

Alteţa Sa Serenisimă pléca din Viena la Neu-Wied.

AA. LL. Domnul şi Dómna ieaú parte în Coblenz la prândul

oferit de Impărătésa Germaniei.

Alteţa Sa Domnul face la Ems o visita Imperatului Rusiei.

La Craiova se întîmplă turburări sângeróse din causa apli

cării legii spirtóselor.

AA.LL.Domnul şi Dómna sosesc la Hechingen, reşedinţa provi

sorie de vară a A.S.R. Principelui Anton de Hohenzollern.

AA. LL. Domnul şi Dómna pléca la Imenau, spre a urmà o

cură.

AA. LL. Domnul şi Dómna sosesc la Sigmaringen.

Se deschide sesiuneagenerală a Societații Academice Române.

Impëratul Francisc Iosif, visitând despărțemîntul român

la Esposiţiunea universală din Viena, acceptă un costum na

țional român, lucrat în Asilul Elena-Dómna şi oferit de Măria

Sa Dómna ca dar Impërătesei Elisabeta.

In călétoria de reîntórcere, AA.LL. Domnul şi Dómna sosesc

la Viena şi visitéză din nou despărțemîntul român al Esposi

ţiunii universale.

AA. LL. Domnul şi Dómna, împreună cu Principesa Maria, so

sesc la Sinaia.

Alteţa Sa Serenisimă,sosind în capitala, visitéză casarmele şi

stabilimentele militare, inspectézătrupele garnisénei,fabricarea

timbrelor şi manufactura tutunurilor, şi după trei dile se în

tórce la Sinaia.

Francia platesce ultimul rest al despăgubirilor de răsboiu

de cinci miliarde şi trupele germane părăsesc teritoriul frances.

Se închide sesiunea generală a Societăţii Academice Române.

Regele Italiei plécă din Roma pentru a face visite Impéra

ţilor Austriei şi Germaniei, la Viena şi la Berlin.

Deschiderea Conferinţei internaţionale de la Constantinopole

pentru aplanarea diferenţelor privitóre la canalul de Suez.

Comitele Chambord primesce la Salzburg o deputațiune a

monarchiştilor.

« Monitorul oficial » germanpublică corespondenţa dintre Papa

şi Impèrat, care e deprimatóre pentru partidul ultra-montan

german.

Alteţa Sa Serenisimă refusă odată pentru tot-deauna primirea

scrisorilor Marelul-Vizir.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce în capitală, de unde plécă în

inspecţiuni militare şi la tabăra din Furceni,
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Se deschide sesiunea ordinară de témnă a Sfîntului Sinod.

Impëratul Germaniei face o visită Impératului Austriei la

Viena.

Alteţa Sa Serenisimă pune pétra fundamentală a cheiului din

Galaţi şi Brăila.Cu acestă ocasiune, rostesce la serbările din

Galaţi următórele cuvinte:

Petrecerea Mea de astă dată în oraşul Galaţi va ré

mâné scumpă în inima Nóstră. M'am convins cu mare

satisfacţiune că, graţie energiei şi activităţii municipalităţii,

Galaţii au făcut în scurt timp în privinţa lucrărilor publice

progrese însemnate; lucrările ce am védut pot fi citate

ca model tuturor oraşelor din România.

Punénd eri pétra fundamentală a cheiului din portul

cel mai însemnat al României, presimt că am pus şi te

melia unei desvoltări mai mari a comerciului, care, prin

înlesnirea ce asemenea lucrări aduc, mai cu semă prin

mijlócele de comunicaţiune, ieaú tot-deauna proporţiunile

cele mai neaşteptate.

Spre a asigură însă Galaţilor un viitor fericit, voiü usà

de tótă influenţa Mea ca acest frumos oraş să intre prin

o linie ferată mai scurtă şi mai directă în marele resou

al drumurilor de fer; cu acest mod putem speră că pros

peritatea acestui port va luă o desvoltare mai întinsă. Iată

sincerile urări ce fac pentru Galaţi, care M'a primit tot

deauna aşâ de bine în sinul séú.

La un banchet oferit de cetăţenii din Ismail, Alteţa Sa Sere

nisimă ridică următorul toast:

Am venit în mijlocul D-Vóstre spre a Mé convinge In

sumi de starea oraşului Ismail; fac tóte urările ca, prin

desvoltarea agriculturii şi comerciului în acestă parte a

României, acest port să se ridice şi să prospere. Inchin

acum acest toast pentru realisarea acestei dorinţe şi în

sănătatea orăşenilor Ismailului.

Oct.

1873

15 (27)

17 (29)

19 (31)

20 (1)
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Oct. 22 (3)

»

23 (4)

25 (6)

27 (8)

Visitând biserica elină din Brăila, Alteţa Sa Serenisimă rés

punde la întimpinările coloniei grecesci:

Vëd cu cea mai vie plăcere frumésa biserică monu

mentală ce colonia elenică din Brăila a clădit şi-i mulţu

mesc pentru buna primire ce-Mi face. Elinii a găsit tot

deauna cea mai mare ospitalitate în România, şi véd

cu mulţumire buna înţelegere ce există între Români şi

Elini.

Intorcându-Se din călătorie, Alteţa Sa Serenisimă Se întîlnesce

la Ploesci cu Măria Sa Dómna, care vine de la Sinaia. Părechia

Domnéscă intră în capitală şi iea aci reşedinţa de érna.

D-l Alex. Lahovari e numit Ministru al Justiţiei.

D-l F. De âk se retrage din luptele politice şi partidul seu

se risipesce.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei următorul Inalt Ordin

de di pe tótă 6stea:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Concentrarea 6stei din cele patru divisiuni teritoriale a

dat într'acest an resultatul cel mai satisfăcător,

Ne-am putut încredinţă, atât în persénă la Furceni şi

la Bucuresci, cât şi prin Ministrul Nostru de Resbel în

cele-lalte divisiuni, că în ţéra întrégă armata permanentă

precum şi cea teritorială a făcut mari progrese; dar ceea

ce este menit a face să salte de bucurie inima ori-cărui

Român, este zelul şi abnegaţiunea ce au arătat tinerii cari

aú fost chemaţi a face parte din batalićnele de miliţii;

în tóte capitalele de judeţe, în tóte plăşile, ei au alergat

cu vioiciune la apelul ce li sa făcut, probând ast-fel că

apărarea ţării are noi ostaşi a pune în linie.

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi ai armatei per

manente, ai dorobanţilor, călăraşilor şi miliţienilor,precum

şi vouë celor din gardele orăşenesci, cari, păzind garni
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sónele, înlesniţi concentrarea celor-lalte elemente ale for

ţei armatei,

Vă mulţumesc.

ADat în Bucuresci, la 27 Octombre anul 1973.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă daruesce proprietatea Sa «Fântâna Brân

covénului, de lângă palatul Cotroceni Asilului Elena-Dómna

şi adreséză Eforiei acestui aşezămînt următórea scrisére:

Domnilor Efori,

Unul din stabilimentele cari a atras deosebita aten

ţiune a Dómnei,încă de la venirea Sa în ţéră, a fost or

felinatul Elena-Dómna, pe care la şi luat sub al Séú pa

tronagiü.

Voind a da o nouă dovadă de solicitudinea Nóstră pen

tru acest aşezămînt, în care fetele sărmane fără părinţi

află asil şi crescere,vin a satisface o dorinţă a Dómnei,

făcènd danie Eforiei spitalelor din Bucuresci,pentru Asilul

Elena, de un loc ce posed lângă palatul de la Cotroceni,

numit Fântâna Arâncovenului, în tötă a sa întindere, şi

ale căruia titluri de proprietate am dat ordin a vi se în

mânà.

Indeplinesc cu o mulţumire atât mai mare acest act,

cât sunt pe deplin convins că Eforia va sci a utilisà acest

loc în folosul şi pentru prosperitatea Asilului, căruia atât

Dómna precum şi Eă vom păstrà pururea cel mai vii

interes.

Primiţi, Domnilor Efori, asigurarea deosebitei stime ce

vë păstrez.

CAROL.

Oct. 27 (8)

Nov. 12 (24)
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Nov. 15 (27) Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiuitóre se deschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Deschiderea sesiunii Corpurilor legiuitîre în anul acesta

este semnalată printr'un fapt important în viéţa nőstră

constituţională. Adunarea Deputaţilor începe a treia se

siune ordinară a legislaturii sale şi Senatul va împlini de

astă dată terminul fixat de Constituţiune pentru reînno

irea sa periodică. -

Salut dar cu o mulţumire mai vie decât tot-deauna în

trunirea Representațiunii naţionale. Tot de-odată constat

cu plăcere, că în tot acest timp armonia n'a încetat de a

domni între marile puteri ale Statului. Ţéra, liniştită prin

acéstă stabilitate, începe a culege fructele principiilor con

servatóre cari v"aú condus.

Ast-fel numai Guvernul Meu a putut învinge dificultă

ţile situaţiunii şi tot într-un timp pune temelia unei re

organisaţiuni serióse, de care ţéra simte atâta nevoe. Acéstă

operă, pentru care garanţia timpului este neapărată, s'a

început cu energie, se urméză cu activitate. Atârnă de la

luminatul Domniilor-V6stre concurs ca dînsa să fie săvîr

şită; tare înăuntru, un Guvern va fi tot-deauna respectat

în afară.

Relaţiunile nstre exterióre sunt din cele mai satisfăcă

tóre. Am avut mai multe ocasiuni spre a Mě convinge de

încrederea ce inspiră Puterilor străine starea actuală a

României şi progresul ce ea a realisat în câţi-va ani.Că

lătoria Mea de astă vară şi sentimentele bine-voitóre ce

Mi s'au arătat din partea Suveranilor, cu cari am avut

onórea a Mé întîlni, sunt pentru Mine o nouă dovadă de

consideraţiunea de care ţéra nőstră se bucură în străină

tate. Nu putem decât a ne felicità şi a fi recunoscători de

interesul, cu care Imperiul vecin a privit Esposiţiunea nő

stră, şi de primirea graţisă, cu care personal am fost ono

rat de Maiestatea Sa Impăratul Austro-Ungariei.

Vă mai fac încă cunoscut cu deosebită plăcere, Domnilor

Senatori şi Domnilor. Deputaţi, că convenţiunea postală
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ce Guvernul Mei a încheiat cu Imperiul Rusiei şi pe care

D-Vóstre aţi ratificat-o în sesiunea trecută, s'a pus dejà în

lucrare.Guvernul Meu va avé a supune aprobării D-Vóstre

în sesiunea actuală şi alte convenţiuni încheiate cu alte

Puteri străine.

Administraţiunea judeţelor a câştigat mult prin modifi

cările ce aţi introdus în legea Consiliilor judeţene, şi astăqi

cea mai mare parte din compturile judeţelor şi comunelor

pe anii trecuţi sunt lichidate. Prin modificarea legii comu

nale, sunt încredinţat că veţi aduce în administraţiunea co

munelor îmbunătăţiri reclamate de toţi.

Mulţumită legilor ce aţi votat şi resurselor ce aţi bine

voit a acordă prin budgetele pe anii 1872 şi 1873, serviciul

telegrafic şi postal s'a îndreptat în mod simţitor şi veni

turile au sporit. Guvernul Meü vă va presintà spre rati

ficare o convenţiune încheiată cu companiile căilor ferate,

prin care se deschid peste opt-qeci de biurouri telegrafice

noué pe la tîte staţiile drumului de fer,fără ca prin acesta

să se îngreueze alocaţiunile budgetare.

In ceea ce privesce serviciul penitenciarelor, Guvernul

aştéptă votarea legii asupra regimului închisorilor, precum

şi chibzuirea despre mijlocele de cari s'ar puté dispune

pentru zidirile indispensabile. In acest mod va putégene

ralisà sistemul moralisator al muncii, care dejà s'a aplicat

la Mărgineni.

Administraţiunea justiţiei în tte ramurele sale va fi o

constantă preocupaţiune a Guvernului Meu.

Aţi recunoscut înşivă, Domnilor. Senatori şi Domnilor

Deputaţi, în sesiunea trecută, că legile néstre reclamă mai

multe îndreptări. Proiectele necesare pentru a atinge acest

scop dorit de toţi vi se vor înfăţişă de către Ministrul Meu

la Departamentul Justiţiei. Comisiunea întocmită pentru mo

dificarea Codicelui de procedură civilă continuă cu activi

tate acéstă importantă lucrare, care va fi supusă discuțiunii

D-Vóstre cât se va puté mai curînd.

Nu mai puţin îngrijit şi de personalul chemat a aplică

legile, Guvernul Meu a mai gătit un proiect, prin care, adu

cêndu-se 6re-cari schimbări în legea actuală pentru admi

sibilitate şi înaintare în funcţiuni judecătoresci, se preci

1873

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27)
séză condiţiunile cerute pentru frumésa şi delicata carieră

de magistrat.

Lucrările publice a luat în anul acesta un nou avînt.

Resultatele binefăcătre ale legii prestațiunii sunt simţite

de ţéra întrégă; pe lângă marile înlesniri ce şoselele ese

cutate până acum au adus comunicaţiunilor publice, agri

cultura nu a profitat mai puţin de dînsele. In principalele

nőstre porturi lucrări importante încep a se ridică. Cheiul

din portul Giurgiu s'a terminat în mare parte; cel de la

Brăila şi Galaţi se lucréză cu activitate.

Căile nőstre ferate, astăqi în circulaţie, au început a pro

duce efectele salutarii ce acest puternic mijloc de civilisa

țiune a avut pretutindeni. Comunicaţiile,până acum frte

grele şi costisitére, s'au înlesnit într'un grad necunoscut

până astăqi; cei neavuţi se pot acum bucurà de dînsele

cu aceeaşi înlesnire ca şi cei avuţi, şi putem constată cu

mulţumire cât de mult au crescut ast-fel, în favírea desvol

tării comerciului, relaţiile între diferitele centruri de popo

raţiune de la o margine în cea-laltă a ţării. Transportarea

asemenea la schele a productelor nstre–principalul isvor

de bogăţie al României –s'a făcut în anul curent pe li

niile ferate şi continuă a se face în cantităţi frte mari şi

cu preţuri reduse în raport cu cele ce costau până aci pe

producători.

In privinţa veniturilor realisate, putem dice de pe acum

că beneficiul în profitul anuităţilor va întrece previsiunile

budgetare.

Prin Esposiţiunea de laViena, am putut arătà lumii forţa

productivă a agriculturii şi a industriei nstre născènde.

Resultatul ce am obţinut este fîrte măgulitor pentru noi,

când vedem numărul însemnat de medalii şi recompense

ce au dobândit mai cu semă producţiunile néstre agricole.

Vă pot anunţă, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi,

cu mîndrie, resultatul mulţumitor ce a avut aplicarea legii

organisării puterii instre armate. Acestă lege a fost pro

mulgată la 27 Martie anul trecut şi, în mai puţin de doi

ani, ea ne-a dat o nouă probă de téte ce putem aşteptă de

la ţéră, când i se vorbesce de drepturile ei şi de mijlcele

de a le păstrà.

Două concentrări, una generală în anul trecut şi cea de
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a doua pe divisiuni teritoriale în anul acesta, au probat

încă înlesnirea cu care poporul se forméză la nobila ca

rieră a armelor. Armata permanentă, acea teritorială, mi

liţiile şi gardele orăşenesci, tóte aceste elemente ale puterii

nőstre armate, a răspuns la apelul ce li s'a făcut cu un

zel adevărat patriotic. In partea materială avem încă mult

de făcut; dar totuşi s'a sporit materialul nostru de geniu,

acel al ambulanţelor şi în genere al muniţiunilor, a cărora

lipsă erà atât de greu simţită.

Pe lângă acesta, instrucţiunea ostăşéscă s'a asigurat în

tr'un mod permanent,prin crearea Şclei divisionare, care

chiar într'acest an a dat resultatele cele mai satisfăcătre,

aducând o nouă emulaţiune între sergenţii noştri.

Ministrul Me la Departamentul Finanţelorvăva supune,

Domnilor Senatori şi Domnilor. Deputaţi, situaţiunea fi

nanţiară a tesaurului public în töte părţile şi amănuntele

ei. Acéstă situaţiune nu a variat mult din ceea ce erà la fini

tul sesiunii trecute, în cât ea este cunoscută de D-V6stre.Apli

cațiunea legii ultimului imposit votat de D-Vóstre asupra

stabilimentelor de băuturi spirtóse a dat resultate peste ttă

aşteptarea;însă imensa crisă, care bântuie de mai multe luni

lumea finanţiară şi care a mers până acum tot crescând,

n'a contribuit puţin a apăsà şi asupra finanţelor ţării ns

tre, prin distrugerea creditului general, care s'a resfrânt în

un mod defavorabil asupra productivităţii unora dintreprin

cipalele néstre venituri indirecte. Acestă crisă,fără prece

dente prin întinderea şi durata ei, a provocat pentru un

moment şi pentru întâia 6ră o depreciare minimă a efec

telor néstre publice. Dar când comparăm acéstă neînsem

nată scădere cu acea de care a fost lovite efectele publice

străine, nu putem decât a ne felicità şi a fi mîndri de so

liditatea creditului nostru în ţéră cât şi în străinătate.

Prin instituirea unei Bănci de escompt şi de circulaţiune,

creditul şi transacţiunile comerciale se vor desvoltă şi mai

mult. Asupra acestui obiect, Guvernul Meü vă va presintà

un proiect de lege.

Cu escedentul provenit din ultimul imposit peste preve

derea înscrisă în budgetul anului 1874, acest budget,votat

cu un deficit de peste 2 miline, se presintă astăqi în con

diţiuni satisfăcătre.

1873

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) In un period de doi ani şi jumătate, Guvernul Meü,în

înţelegere cu Domniile-Vóstre, a învins şi resolvat numeró

sele şi marile dificultăţi cari apăsa greu ţéra şi tesaurul

public. Acest resultat s'a dobândit prin emiterea împrumu

tului domenial şi prin sporirea graduală a veniturilor Sta

tului cu o sumă anuală aprépe de 19 miline.Acum însă ne

mai rămâne a avisà la echilibrarea situațiunii generale a

tesaurului public, prin chibzuirea mijlócelor celor mai ni

merite pentru a acoperi golul constatatîn sesiunea trecută,

creditele diferite ce se mai pot presintà şi sarcinele privitre

la budgetul anului 1875.

Nu numai trebuinţele materiale, dară şi cele de ordin mo

ral aú fost obiectul constantei îngrijiri a puterilor publice în

Statul nostru.Un pas însemnat s'a făcut în acestă privinţă.

Prin legea ce aţi votat în anul trecut pentru alegerea Me

tropoliţilor şi a Episcopilor şi pentru constituirea Sfîntului

Sinod,prin îndeplinirea vacanţei a mai multor scaune epi

scopale, aţi reaşezat biserica română pe vechia temelie pe

care o pusese cannele ecumenice şi datinele naţionale. In

fiinţarea în capul bisericii române a unei autorităţi su

preme, care o represintă înăuntru şi în afară, asigură

respectarea dogmelor şi menţinerea disciplinei eclesiastice.

Ceea ce aţi făcut pentru biserică nu veţi întârdià, sunt

sigur, a face şi pentru instrucţiunea publică.

O experienţă de mai mulţi ani ne-a demonstrat înde

stul că în legea actuală sunt şi lacune de împlinit şi nouă

disposiţiuni de adăugat.

Nu Mă îndoiesc că şi asupra acestei importante reforme

veţi purtà luminata D-Vóstre atenţiune.

Doi milor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Din tóte acestea puteţi vede cât de numeróse şi impor

tante sunt lucrările ce sunt supuse deliberaţiunii ID-Vóstre

în sesiunea actuală.

uvernul Meu a pregătit materialul acestei opere. La

rîndul D-V6stre veţi aduce, sunt încredinţat, acestei pa

triotice intreprinderi puternicul sprijin de care dispuneţi.
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Insuflaţi numai de dorinţa binelui public, veţi rămâné Nov. 15 (27)

uniţi într'o singură cugetare şi o singură voinţă: întărirea

şi prosperitatea iubitei nstre patrii.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

(AR()IL.

Preşedintele Consiliului deMinistri şi Ministrul de Interne, L.

Cata rgiu;Ministrul Lucrărilor publice, N.C. Kretzulescu;

Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, General Christian

Tell; Ministrul Finanţelor, P.Mavrogheni; Ministrul Resbe

lului, General I. Em. Florescu; Ministrul Afacerilor străine,

B. Boer e scu; Ministrul Justiţiei, Al. La h ovari.

1873 Noembre 15.

La Adresele Senatului şi Camerei Deputaţilor, Alteţa Sa Se- 25 (7)

renisimă răspunde:

Inalt Prea Sfinte Părin/e,

Domnilor. Senatori,

Primesc cu o însemnată mulţumire urările Senatului.

Patriotismul, de care el Mi-a dat probe în tóte împre

giurările, Imi este o sigură dovadă că şi în sesiunea ac

tuală va ajutà silinţele ce Guvernul Mei depune pentru

binele şi prosperitatea ţării. -

Am comptat tot-deauna pe maturitatea şi experienţa

acestui înalt corp.

Dând cel dintâi esemplul unui spirit conservator, el

va contribui în măsura cea mai mare a răspândi în ţéra

nóstră acele idei binefăcătóre de stabilitate, fără de cari

nu este nici un progres durabil.

Vă mulţumesc în numele Me şi al Dómnei pentru ex

presiunea devotamentului ce-Mi arătaţi.

ADomnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Vă mulţumesc de sentimentele de devotament ce astă
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Nov. 25 (7)

27 (9)

29 (11)

dată încă exprimaţi pentru persona Mea. Aceste urările

ascult cu fericire, ca un răsunet sincer al glasului naţiunii,

pe care o represintaţi.

Spiritul înţelept şi patriotic, care vé animă, Imi este o

sigură dovadă că Guvernul Mei va găsi în D-Vóstre acel

sprijin necesar pentru resolvarea atâtor cestiuni ce inte

reséză viitorul şi prosperitatea ţării.

Ast-fel se vor învinge greutăţile interióre, ast-fel Româ

nia, tare şi liniştită în întru,va menţinéîn afară străbuna

autonomie a drepturilor sale. -

Avênd de ţintă numai acestă nobilă ambiţiune, Adu

narea actuală va rămâné neştérsă în suvenirea recunoscă

tóre a ţării.

Primesc dar cu o deosebită plăcere, Domnilor Depu

tați, rostirea sentimentelor D-Vóstre leale şi credincióse

către Mine şi Dinastia română.

Sesiunea de tâmnă a Sfîntului Sinod se închide.

Către PP.SS. nou numiţii Archierei Poli carp Bîrlădénu

şi Ieremia Gălăţénu, Alteţa Sa Serenisimă adreseză, cu oca

siunea presentării PP. SS. Lor, următérele cuvinte:

Prea Sfinţii Părinţi,

Am ascultat cu plăcere cuvintele rostite de Prea Sfinţia

Vóstră, inspirate fiind din înalt devotament către sfînta bi

serică ortodoxă a României, cum şi de supunere la le

gile ţării. -

Pacea introdusă între ierarchii ţării am privit-o cu cea

mai marebucurie, căci numai prin pace biserica română

va prosperă. Vé mulţumesc, Prea Sfinţi Părinţi, pentru

căldurósele sentimente prin cari vé exprimaţi devotamen

tul ce aveţi pentru Domnul României şi Dinastia Sa.

Să trăiască România şi să oonserve Dumnede pentru

tot-deauna pacea în sinul bisericii ci!
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Domnul Gheorghe Gr. Cantacuzino e numit Ministru

al Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor publice,în locul d-lui

N. Kretzul escu,

Miseria finanţiară din Turcia iea dimensiuni tot mai îngri

jitóre.

A. S. Principele Frideric de Hohenzollern sosesce la

Bucuresci.

. Alteţele Lor Serenisime asistă,împreună cu 6spele Lor, la îm

părţirea darurilor pe cari Societatea de binefacere Elisabeta

Dómna le destinase pentru copiii săraci.

1873

Dec. 16 (28)

19 (31)

22 (3)

Trei-deci de ani de Domnie. 20

23 (4)
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1874

1 (13)

ANUL 1874

Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei următorul Inalt Ordin

de li:

Ostaşi,

In anul expirat, Östea a dobândit o nouă soliditate.

Mulţumită aptitudinii la arme, de care Românii au dat

probe cu ocasiunea concentrărilor din tömna trecută;mul

ţumită concursului energic şi inteligent al acelora cari a

fost chemaţi a încadră massele concentrate pentru mane

vre, am dobândit Insumi o nouă încredere în resultatele

ce vom obţiné în anul în care intrăm.

Ostaşi,

Téra vă va privi tot-deauna cu mîndrie. Ei vă urez

an bun şi fericit.

ADa/ în Aucuresci, la r /anuarie 187/.

CARC)L.

La felicitările de anul nou ale I. P. S. Sale Metropolitului

Primat, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Mulţumesc pentru cuvintele prin cari Imi exprimaţi sen

timentele călduróse ale clerului român, sentimente cari

Îmi sunt cu atât mai scumpe,fiind însoţite de rugile sale
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către A-Tot-Putintele pentru ţéră, pentru Mine şi fami

lia Mea.

Primiţi din parte-Mi urările cele mai vii pentru anul nou,

care sper că va fi fericit pentru biserică şi naţiunea ro

mână.

La mulţi ani!

Demisionând Generalul Tell, Ministeriul Cultelor şi Instruc

țiunii publice este încredinţat ad-interim Ministrului Afacerilor

străine, d-l B. Boer e scu.

Divergenţele dintre Guvernul german şi preoţimea catolică

se înăspresc tot mai mult. Archiepiscopul din Posen, Ledo

chowsky, e arestat pentru împotrivire la legi.

Se promulgă legea asupra regimului închisorilor.

Impăratul Austriei are oîntrevedere la Petersburg cu Ţarul

Rusiei.

A. S. Principele Fri de ric de Hohenzollern se întórce

în Germania.

După căderea Ministeriului deâkist din Ungaria, noul Mini

steriü se forméză cu anevoe şi pârtă caracterul stângei mo

derate.

Se încheie o convenţiune postală cu Serbia.

Numărul Episcopilor catolici trimişi la puşcărie de autori

tățile Imperiului german cresce.

Corpurile legiuitóre se închid prin următórele Mesagii Dom

IlOS(1.

Domnilor. Senatori,

Terminul celei de a doua prelungiri a sesiunii Corpu

rilor legiuitîre împlinindu-se astăqi, Mă simt fericit,înainte

de a Mě despărţi de D-Vóstre, de a vă exprimă tîtă mul

ţumirea Mea.

Legile importante ce aţi votat constituesc o nouă probă

despre activitatea, cu care aţi lucrat la îmbunătăţirea in

stituţiunilor néstre şi întărirea stabilităţii.

Prin patriotismul şi înţelepciunea D-V6stre,prin armonia

ce şi de astă dată aţi sciut a menţiné între puterea legiui

tóre şi Guvernul Mei, aţi câştigat nouă drepturi la recuno

scinţa ţării.

1874

Ian. 1 (13)

9 (21)

22 (3)

26 (7)

- 30 (11)

Feb. 8 (20)

9 (21)

20 (4)

Mart. 19 (31)

23 (4)
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1874

Mart. 23 (4)

28 (9)

29 (10)

31 (12)

In virtutea art. 95 din Constituţiune, declar închisă se

siunea Corpurilor legiuitére.

Dat în Bucuresci, la 23 Martie anul 1874.

(ARC)I.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Catargiu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Minis

trul Resbelului, General I. E m. Flor escu; Ministrul Aface

rilor străine şi ad-interim la Culte, B. Boer escu; Ministrul

Justiţiei, Al. Lah ovari; Ministrul Lucrărilor publice,G. Gr.

Ca nta cuzi n O.

Domnilor. Deputaţi,

Terminul celei de a doua prelungiri a sesiunii Corpu

rilor legiuitóre împlinindu-se astădi, Mă simt fericit, înainte

de a Mă despărţi de D-Vóstre, de a vă exprimă ttă mul

ţumirea Mea.

Legile importante ce aţi votat constituesc o nouă probă

despre activitatea, cu care aţi lucrat la îmbunătăţirea in

stituţiunilor nstre şi întărirea stabilităţii.

Prin patriotismul şi înţelepciunea D-Vóstre,prin armonia

ce şi de astă dată aţi sciut a menţiné între puterea legiui

tóre şi Guvernul Meü, aţi câştigat nouă drepturi la recu

noscinţa ţării.

In virtutea art. 95 din Constituţiune, declar închisă se

siunea Corpurilor legiuitore.

IDat în Bucuresci, la 23 Martie anul 1874.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Ca targiu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Minis

trul Resbelului, General I. E m. Fl or e scu; Ministrul Aface

rilor străine şi ad-interim la Culte, B. Boer e scu; Ministrul

Justiţiei, A. Lahovari; Ministrul Lucrărilor publice, G. Gr.

Ca n ta cuzi n O.

A. S. Principesa Maria a României încetéză din viéţă la

vîrsta de 3 ani şi 6 luni, în urma unei bóle de scurtă durată.

Rămăşiţele pămîntesci ale Principesei Maria se aşéză în gră

dina palatului de la Cotroceni.

Cu ocasiunea morţii. Principesei Maria, Alteţa Sa Serenisimă
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adreséză d-lui Lascar Catargiu, Preşedintele Consiliului de

Ministri, următórea scrisére:

AXomnului ALascar Catargiu, Preşedintele Consiliului

de Ministri.

A-Tot-Puternicul a mutat din acestă lume de suferinţe

pe singurul şi duios iubitul Nostru copil.

Dacă ar mai fi fost nevoe a Neîncredinţă de dragostea

ţării către Noi, apoi nimic alt nu Ne o puteă dovedi mai

mult ca aceste dureróse dile,în cari sentimentele de com

pătimire sincere ale tuturor Ne-aú fost ca o mângâiere în

adînca Nóstră jale.

In asemenea împrejurări, simt un indemn puternic a

spune ţării Mele că, asemenea precum dînsa M'a sprijinit

cu iubirea ei în momentele cele mai grele ale vieţii Mele,

asemenea şi E. Mă voi sili a-i întórce cu prisos binele

care Mi l'a făcut.

Amintirea cea mai dulce,pe care repausata Nóstră fiică

Ne-a lăsat, ca un scump odor, este nemărginitul Ei amor

către patria în care sa născut, amor care erà atât de

viü,în cât chiar la frageda-i vîrstă, în cea dintâi depăr

tare în străinătate, Ea Se simţi cuprinsă de dorul ţării.

Legea copilei Nóstre, limba ce Ea vorbiă, a dobândit o

nouă sfinţenie pentru Noi, căci fie-care cuvînt românesc

Ne va fi de aci înainte un răsunet al acelui glas pe care

nu-l vom mai audi pe pămînt.

Sa rupt într-adevăr în cercul restrîns al Familiei Nóstre

cea mai duiósă legătură, însă o legătură mai tare Ne

unesce acum cu Familia Nóstră cea mare: Poporul ro

mân, care împreună cu Noi plânge copilul Nostru şi al sălii.

E o sacră datorie pentru Dómna şi pentru Mine de a

arătà fie-căruia şi tuturor din adîncul mâhnitei Nóstre inimi

187

Mart.31 (12)
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1874

Mart.31 (12)

Apr. 4 (16)

5 (17)

6 (18)

părintesci recunoscinţa cea mai ferbinte, rugându-i a înălţă

împreună cu Noi rugi către A-Tot-Puternicul, ca să Ne

dea tăria şi răbdarea de cari avem nevoe în încercarea

la care el Ne-a supus.

Dumineca A'ascelor, 1 l/artie 187/.

- (CAROL.

Se promulgă legea pentru înaintări în armată şi pentru în

fiinţarea de erghelii militare.

Se modifică legea comunală.

Se institue o comisiune pentru restaurarea monumentelor din

ţéră (M. Kogălnice anu, Al. Odobescu,Cesar Boliac, D.

Berende iü, D. A.Sturdza, Teodor Rosetti, C. I. Stăn

ce scu).

D-l Titu Maiorescu e numit Ministru al Cultelor şi In

strucţiunii publice.

Se conv6că Corpurile legiuitre în sesiune extraordinară.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre se deschide

prin urmatorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în sesiune extraordinară, spre a se su

pune desbaterii D-Vóstre diferite proiecte de legi, mai ales

finanţiare şi economice.

Durata sesiunii este mărginită până la sfîrşitul lunii

Maiü, împlinindu-se în 2 Iunie terminul fixat de Consti

tuţiune pentru reînnoirea periodică a Senatului.

Insemnătatea şi urgenţa proiectelor pe cari veţi avé a

le desbate M'a făcut a vă cere concursul într'un timp, în

care ocupaţiunile agricole vă reclamă pe cei mai mulţi

dintre D-Vóstre. Sunt însă convins că veţi aduce, ca şi în

trecut, acest sacrificiu pentru binele ţării.

Dumneqeü să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

("A IR() IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Cat argiu; Ministrul Finanţelor P. Mavrogheni; Minis

strul de Resbel,General I. Em. Florescu; Ministrul Afacerilor
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străine, B. Boerescu; Ministrul Justiţiei, Al. Lah ov a ri; Mi

nistrul Lucrărilor publice, G. Gr. Cantacuzino; Ministrul

Cultelor şi Instrucţiunii publice T. Maiorescu.

1874 Aprilie 25.

Se deschide sesiunea de primăvara a Sfîntului Sinod.

La adresa de condoleanţă a Camerei Deputaţilor pentru mr

tea Principesei Maria. Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Sunt adînc mişcat prin grațisa atenţiune ce Adunarea

a avut-o,votând acéstă adresă de compătimire şi presen

tând'o în corp.

Vă mulţumesc pentru sentimentele ce D-Vóstre Ne ex

primaţi. Via parte ce ţéra întrégă a luat la durerea Nóstră

este pentru Mine răsplătirea cea mai frumósă pentru tot

ce am căutat a face până acum, spre a asigură Româ

niei o posiție demnă, un viitor frumos. Durerósa perdere

a singurului Nostru copil n'a slăbit nici un moment şi nu

va slăbi zelul Meü pentru töte interesele ţării. Vă mulţu

mesc şi în numele Dómnei pentru cuvintele de mângâiere,

ce D-Vóstre aţi găsit pentru inimile Nóstre întristate.

Dumnedeü Ne va da tăria spre a Ne supune voinţei

Sale.

La adresa de condoleanţă a Senatului, Alteţa Sa Serenisimă

respunde:

I/// I're Nfi/e. IPărinte,

Domnilor. Senatori,

Ca în tot-deauna, şi în acestă tristă împrejurare,Sena

tul sa grăbit a Ne expune sentimentele Sale de iubire şi

de alipire.

Vë mulţumim din inimă pentru via parte ce D-Vóstre

1871

Apr. 25 (7)

Maiü 1 (13)

2 (14)

- 4 (16)
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Maiü 4 (16)

5 (17)

15 (27)

luaţi la durerea Nóstră amară. Este forte adevărat că ori-ce

suferinţă devine mai uş6ră când este împărtăşită; cu atât

mai mult trebue să devie mai uş6ră suferinţa Nóstră, fiind

împărtăşită de un popor întreg.

Da, în dragostea poporului Nostru vom găsi tărie şi

răbdare, spre a Ne supune la acestă crudă încercare.

Rugile înaltului cler vor atrage bine-cuvîntările cerului

asupra tuturor familiilor cari au fost isbite ca Noi,

Dumnedeü să ne ajute.

Intorcându-se din Constantinopole, Principele Milan alSèr

biei sosesce în capitală, unde descinde la Palatul Domnesc.

Principele Milan al Sèrbiei e numit cap al regimentului 6

de infanterie. Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei cu acestă

ocasiune următorul Inalt Ordin de di:

Dorind a da o probă de dragoste bunului Nostru frate,

Domnitorul Sèrbiei Milan Obrenovici al lV-lea, şi spre a

strînge şi mai bine legăturile de simpatie între armata

sêrbă şi română;

Numim cap al regimentului al 6-lea de infanterie de

linie pe M. S. Domnitorul Sérbiei Milan Obrenovici al

IV-lea.

Regimentul al 6-lea va adresă M. S. Domnitorului Sér

biei raport trimestrial de situaţiunea regimentului.

MDat în ABucuresci, la 15 Mai 187/.

CAROL.

Ministrul de Resbel, General de divisiune Florescu.

Cu ocasiunea ceremoniei numirii A. S. Principelui Sèrbiei

cap al regimentului 6 de infanterie,Alteţa Sa Serenisimă adre

séză regimentului următérele cuvinte :

Am hotărît a numi pe A. S. Domnitorul Sérbiei cap

al regimentului al 6-lea de infanterie. Sunt convins că,prin

acéstă numire, se va stabili o legătură între amîndoué
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armatele, unindu-ne ast-fel mai mult cu camaradii noştri Maiu 15 (27)

de arme din Sérbia. Acestă unire va fi o nouă dovadă

de înfrăţirea ce există între poporul sérb şi poporul român.

Apoi Inălţimea Sa Domnitorul, adresându-Se catre A.S. Prin

cipele Sèrbiei, rostesce,în limba francesă, următórele cuvinte:

Măria Ta, ne felicităm că de astădi înainte Alteţa Vóstră

faceţi parte din armata nőstră, primind a fi capul unui

regiment român. Diua, în care numele Alteţei Vóstre a

fost trecut în anuarul nostru militar,va rămâne săpată în

memoria Nóstră ca o dată scumpă şi vecinică despre sin

cera prietenie, care unesce ambele Nóstre popére şi am

bele Nóstre oşti.

A.S. Principele Milan al Sèrbiei parăsesce capitala. 17 (29)

A. S. Principele Leopold de Hohenzollern sosesce la Co- 22 (3)

troceni.

Corpurile legiuitére se închid prin următérele Mesagii Dom- 31 (12)

nesci:

Domnilor Senatori,

Pentru întâia dată Senatul ajunge la terminul reînnoirii

sale periodice fixat prin Constituţiune.

Dacă stabilitatea şi armonia între puterile Statului este

o condiţiune neapăratăpentruprosperitatea poporului, sun

tem în drept a ne felicità cu toţii de acest resultat.

Mulţumirea nőstră este cu atât mai mare, cu cât legisla

tura de patru ani, care se încheie acum, a fost cea mai bo

gată în lucrările ei.

Organisarea bisericii după datinele ţării şi după sfintele

canóne, organisarea armatei, resolvirea înţeléptă a greu

tăţilor ivite în urma primei concesiuni a căiei ferate Roman

Vîrciorova, întărirea ordinii în finanţe prin crearea de re

surse nouă în budgetul Statului, legea domeniilor şi aCassei

pensiunilor, reforma administrațiunii în district şi comună

prin legea consiliilor judeţene şi prin legea comunală, con

venţiunile telegrafice şi postale cu Statele vecine, legea

telegrafelor şi postelor, modificarea Codului penal şi legea
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Maiü 31 (12) regimului închisorilor şi, chiar în acestă laborisă sesiune

extraordinară, legea pentru legarea căilor nstre ferate cu

reţéua cea mare a Europei, legile vamale, sanitare şi a îm

proprietăririi coloniştilor din Basarabia; aceste legi îm

preună vor consolidă administrarea generală a Statului

român, iar pentru D-V6stre în deosebi vor fi un titlu la

recunoscinţa ţării.

In Mesagiul Meu din 23 Maiü 1871, presentat D-V6stre

tot prin Guvernul actual,v'am exprimat încrederea ce am

în destinele României şi speranţa că naţiunea întrégă, lu

minatăprin experienţă, după atâtea grele încercări, şi obo

sită de lupte sterile, va merge prin mandatarii săi cu paşi

siguri pe adevărata cale a progresului, prin ordine şi sta

bilitate.

Increderea Mea a fost fondată; speranţa s'a realisat.

Vă exprim dar, Domnilor Senatori, Domnésca Mea mul

ţumire şi rog pe Dumnedeú să vă aibă în sfînta sa pază.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitére este în

chisă.

(CAR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Catargiu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Minis

trul Resbelului, General I. Em. Flo r e scu; Ministrul Aface

rilor străine, B. Boerescu; Ministrul Justiţiei, Al. Lahovari;

Ministrul Lucrarilor publice,G.Gr. Cantacuzino; Ministrul

Cultelor şi al Instrucţiunii publice, T. Maiorescu.

1874 Maină 31.

Domnilor. Deputaţi,

Terminul până când aţi fost convocaţi în sesiune extra

ordinară expiră astăqi. Până în cea din urmă di a acestei

laborise sesiuni, v'aţi ocupat de legile economice şi finan

țiare, ce trebuinţele ţării le reclamau,şi aţi adus binelui pu

blic sacrificiul intereselor D-Vóstre particulare.

Unirea perfectă,ce şi de astă dată a domnit întreputerile

Statului, a produs resultate fericite pentru înaintarea Ro

mâniei. In adevăr, prin votarea mai ales a legii pentru le

garea căilor nstre ferate cu reţeua cea mare a Europei,

a legii vamale, a legii pentru împroprietărirea coloniştilor
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din Basarabia şi a legii sanitare, s'a făcut un pas însemnat

pe calea progresului real al ţării.

Vă exprim dară a Mea Domnéscă mulţumire şi rog pe

Dumnedeü să vă aibă în sfînta sa pază.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitîre este în

chisă.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Catargiu; Ministrul Finanţelor, P.Mavrogheni; Ministrul

Resbelului,General Ioan Em. Fl or escu; Ministrul Afacerilor

străine, B. Boer e scu; Ministrul Justiţiei, Al. Lah ova ri; Mi

nistrul Lucrărilor publice, G. Gr. Cantacuzino; Ministrul

Cultelor şi al Instrucţiunii publice, T. Maiorescu.

1874 Mai 31.

Sesiunea de primăvară a Sfîntului Sinod se închide.

In portul de la Giurgiu se botéză în mod solemn bastimen

tul « Fulgerul» în presenţa AA. LL. Domnului şi a Principelui

moştenitor L e opold de H oh e nzoll e rn.

Se promulgă legea generală a vămilor.

Se promulgă legea pentru organisarea serviciului sanitar.

AA. LL. Domnul şi Dómna, însoţiţi de Principele Leopold

de Hohenzollern,plécă din Sinaia la Franzensbad.

Se promulgă convenţiunea cu Austro-Ungaria pentru legarea

liniilor ferate la puncturile Vîrciorova şi Predél.

AA. LL. Domnul şi Dómna fac de la Franzensbad o visita

Impăratului Germaniei, care treceă de la Gastein la Berlin.

Ministrul de Răsboiu, General Florescu, însoţit de mai

mulţi ofiţeri superiori români, asistă la manevrele armatei

germane.

Alteţele Lor plécă din Franzensbad şi, însoţiţi de A.S. Prin

cipesa Mamă Maria de Wied, călătoresc în Anglia.

AA. LL. Domnul şi Dómna schimbă la Londra visite cu Du

cele şi Ducesa de Edimburg, cu Principele de Walles şi cu

Impérătésa Austriei, care tocmai se află acolo.

Alteţele Lor se stabilesc la St. Leonards, spre a face băi de

Ill"(..

Cechii tineri renunţă la politica de abstinenţă şi intra în Par

lament.

Alteţele Lor plécă din Londra spre castelulWeinburg,în Elve

ția, în cercul familiei.

Alteţele Lor sosesc în Sinaia.

1874

Maiü 31 (12)

Iunie 3 (15)

5 (17)

8 (20)

Iulie 3 (15)

22 (3)

27 (8)

Aug. 3 (15)

4 (16)

8 (20)

Sept. 3 (15)

8 (20)

Oct. 1 (13)
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3 (15)

13 (25)

14 (26)

Manevrele mari de tömnă, cu 18.000 6meni, se încep în pre

senţa Alteţei Sale Serenisime şi a representanţilor militari ai

tuturor Statelor europene (afară de Italia).

Măria Sa Dómna sosesce de la Sinaia în capitală, pentru a

asistà la serbările militare cu cari se termină manevrele.Séra

se face la Palat ceremonia punerii ţintelor la nouële drapele şi

stindarde ale armatei.

La serbarea sfinţirii drapelelor şi stindardelor şi luarea lor

în sémă de către corpuri, Alteţa Sa Serenisimă rostesce urma

torul discurs:

Cu mîndrie şi încredere v'am dat aceste stéguri, avénd

ferma convingere că armata va sci a le apără în ori-ce

împrejurare ca un sfînt deposit şi a le păstrâ cu onóre

şi fără pată.

Nu Mě îndoesc nici un moment că fie-care dintre

D-Vóstre, când veţi fi chemaţi a vé împlini datoria, o

veţi face cu iubire şi devotament, având numai o ţintă,

devisa stégurilor: «Onóre şi Patrie!»

La banchetul dat cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă

ridică următorul toast :

IOiua de astădi fiind serbarea cea mai însemnată, cea

mai frumésă a armatei néstre, ridic cel întâi pahar în

sănătatea sa, făcénd urările cele mai călduróse pentru

întărirea şi desvoltarea 6stei.

Să trăiască armata!

Ofiţerilor din armatele străine, cari au asistat la manevre

şi la ceremonia sfinţirii drapelelor şi stindardelor, Alteţa Sa

Serenisimă le adreseză următorele cuvinte :

C'est avec une véritable satisfaction que je porte un

toast aux armées que nous avons eu le plaisir de voir

représentées à nos manoeuvres d'automne. En exprimant

notre vive reconnaissance aux Gouvernements qui vous

ont chargés, Messieurs, de venir en Roumanie, j'espère
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que vous garderez un bon souvenir de votre séjour parmi

IOU1S.

Mon armée s'unit aux voeux que je forme pour vos

pays et s'associe de coeur à Notre toast.

A la santé des Souverains et à la prosperité des Gou

vernements que vous avez l'honneur de représenter ! A

la santé de vos armées!

Cu aceeaşi ocasiune se publică următorul Inalt Ordin de di

pe őste:

Ostaşi,

Pentru a treia 6ră voi aţi sciut să răspundeţi la apelul

ce v'am făcut.

Aţi dovedit din noi că nu sa şters din inima Româ

nilor virtuţile militare ale străbunilor.

Rezimată pe voi, ţéra póte păşi cu încredere spre vi

itorul ei.

Ostaşi, vă mulţumesc la toţi împreună.

Astădi veţi primi stégurile cele nouë,simboluri unei nouă

organisări a armatei. Ele nu mai sunt semnele esclusive

ale singurei armate permanente,precum era cele vechi,

ce se vor păstrà de acum ca un sacru deposit. Stégu

rile cele nouă înfăţişéză tóte elementele puterii militare,

întréga ţéră sub arme.

Voi vă veţi adună pururea în jurul lor, când voi avé

trebuinţă de voi, şi veţi dovedi în ori-ce întîmplare că cu

vintele «Onóre şi Patrie», înscrise pe ele, sunt mai adînc

înscrise în inimile Vóstre.

Ostaşi,

Juraţi că veţi apără tot-deauna aceste stéguri şi că

veţi fi gata a vă jertfi viéţa pentru ţéra vóstră, a cărei

1874

Oct. 14 (26)
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(Oct. 14 (26)

Nov.

15 (27)

25 (6)

28 (9)

9 (21)

pază în onérea şi drepturile ei vă este încredinţată sub

aceste semne!

AXat în Aucuresci, la 7/ Octombre z&7/.

CAROL.

După manevre, Alteţele Lor se întorc la Sinaia.

Se deschide sesiunea de tâmnă a Sfîntului Sinod.

AA. LL. Domnul şi Dómna vin în capitală şi Îşi ieaú la Pa

lat reşedinţa de érnă.

Cu ocasiunea desvélirii statuei lui Michaiu-Vitézul în faţa

Universităţii din capitală, Alteţa Sa Serenisimă rostesce următ

rele cuvinte :

Sunt fericit că sub Domnia Mea sa ridicat statua lui

Michai-Vitézul, care ne aduce aminte epoca cea mai glo

riósă din istoria nőstră, epocă în care acest mare Domn

român a avut fericirea de a luptà pentru apărarea şi au

tonomia ţării.

El, împreună cu Mircea şi Ştefan-cel-Mare, a pus te

melia acestui spirit ostăşesc, care insuflă astădi armata

nőstră şi care află un résunet în naţiunea întrégă.

Inaugurând acum acestă statue, sunt sigur că timpul

de bărbăţie na trecut şi că,în momentul de pericol, Ro

mânia se va sculă ca un singur om, spre a împlini ca în

trecut datoria sa. Dea Dumnedeü ca în acel moment să

pot răspunde şi Eă aşteptărilor ţării şi să putem săpà

în inima generațiunilor viitére recunoscinţă către apără

torii moşiei românesci.

Cadă acum acel vél, care acopere acestă statue, şi ré

mână încredinţat orăşenilor capitalei monumentul lui Mi

chaiü-Vitézul.
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Corpurile legiuitóre se deschid prin următorul Mesagiü Dom

ll (SC :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Deschid astăqi cea dintâi sesiune a Senatului reînnoit

în terminul fixat de Constituţiune şi tot odată a patra şi

cea din urmă sesiune ordinară a Adunării legislative.

Acest faptînsemnat nus'a pututîndeplini decâtprin buna

înţelegere ce a domnit între puterile Statului. El este o

dovadă că ţéra a dobândit consciinţa trebuinţelor sale reale

şi că înaintéză cu maturitate în desvoltarea morală şi eco

nomică.

Relaţiunile néstre cu Puterile străine continuă a fi şi în

anul acesta din cele mai mulţumitóre. Interesele Statului

român nu pot decât să câştige prin practica politicei nstre

exterióre, basată numai pe legalitatea tractatelor şi res

pectarea drepturilor.

In ceea ce privesce armata, constat cu mulţumire pro

gresele făcute.

Repeqiciunea cu care în tîmna acésta oparte a ei a putut

fi concentrată pe Ialomiţa, precum şi marşurile şi mane

vrele ce s'a esecutat şi la cari am avut satisfacţiunea a vedé

asistând şi representanţii celor mai multe armate străine,

dovedesc că ţéra se află pe calea unei bune organisări mi

litare şi că nu are a se căi de jertfele ce aduce pentru dînsa.

Dorobanţii, acest puternic element militaf, care,prin recru

tarea anului curent, s'aînfiinţat înttăţéra,aú arătat din noi

cu câtă înlesnire poporul român ptefi deprins la arme şi

ce suntem în drept a aşteptă de la armata teritorială.

Asemenea s'a putut vedé, chiar din primul an al orga

nisării, resultatele ce artileria judeţână, creată prin legea

de la 12 Martie 1874 promite pentru viitor.

O măsură nu mai puţin binefăcătre, luată de Guvernul

Meú şi care merită a fi semnalată D-Vóstre, este introdu

cerea eserciţiilor militare obligatorii în şclele publice.

Legea de recrutare din 1864 ne mai fiind în armonie cu

reformele introduse în organisarea armatei, Guvernul Mel

vă va presintà, chiar în acestă sesiune, o nouă lege de

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) recrutare, basată pe principiul serviciului militar obligato

riú şi personal pentru tot tînărul valid.

Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, în urma mo

dificărilor introduse de D-Vóstre în legea comunală, con

siliile comunale s'a reînnoit şi alegerile s'a făcut în ttă

ţéra în cea mai deplină linişte. Cât pentru comunele ru

rale în deosebi, D-Vóstre veţi puté vedé, din tabloul ce vi

se va înfăţişă, nouële circumscripțiuni fixate provisoriü de

Consiliul Me de Ministri. Din acest tablo resultă că nu

mărul comunelor rurale s'a redus mai la jumătate.

Guvernul Meü a luattte măsurile necesare,pentru-ca,prin

regulamente,instrucţiunişiprino deosebităpriveghere,legea

pentru organisarea serviciului sanitar, votată de D-Vóstre

în sesiunea trecută,să se aplice strictîn ttă întinderea ţării.

O conferinţă medicală internaţională s'a întrunit vara

acésta la Viena. România a luat parte la lucrările ei şi Gu

vernul Meü este în ajun de a încheiâ două convenţiuni me

dicale cu Statele ce a participat la acea conferinţă.

Prin legea votată în sesiunea trecută pentru mărginirea

epizootiilor, s'a putut opri îndată întinderea bólei de vite

în unele judeţe unde se ivise.

Şi în anul acesta, Guvernul român a fost representat la

comisiunea internaţională permanentă de statistică, ce s'a

ţinut în vara trecută la Stockholm.

Serviciul telegrafic şi postal continuă a se întinde şi a

se îmbunătăţi. Convenţiunile cu Rusia şi cu Sèrbia votate

de D-Vóstre în sesiunea trecută s'a pus în aplicațiune.

Guvernul Mel vă va supune în curînd spre ratificare

noul tractat postal internaţional încheiat (la 9 Octombre

trecut) la Congresul de la Berna, la care representantul

nostru a luat parte împreună cu delegaţii celor-lalte State.

Legislaţiunea nőstră administrativă este departe de a fi

completă, şi Guvernul Meu vă va presintà în acéstă sesiune

proiectele de legi, atât pentru organisarea Ministeriului de

Interne, cât şi pentru administrarea judeţelor. In urma mo

dificării legii comunale şi a reducerii numărului comunelor

rurale, este neapărat a se reduce şi numérul de plăşi şi a

se face întinderea circumscripțiunilor actuale mai în ra

port cu numărul şi întinderea comunelor rurale.

In ramul agriculturii, comerciului şi lucrărilor publice,
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Guvernul Meu a căutat a îndestulă,în marginele mijlócelor

votate, cerinţele cele mai simţite. O espunere generală a

Ministrului Meu vă va pune în posiţiune de a cunsce cu

de-amănuntul starea lucrărilor.

Un consilii special de agricultură, comerci şi industrie

se va creă în curînd, care, compus din perséne competente,

va fi chemat a-şi da părerea asupra mésurilor de luat pen

tru desvoltarea acestor mijlce de avuţie naţională.

Guvernul Meu se ocupă cu studiarea baselor unei si

steme raţionale de irigaţiuni,a cărei realisare treptată va fi

una din cele mai mari binefaceri pentru viitor. Tot odată

se află în studii şi crearea instituţiunii de credite agricole,

precum şi unproiect de lege asupra minelor şi acela pentru

punerea în aplicare a noului sistem de măsuri şi greutăţi.

Lucrările de poduri şi şosele s'au condus cu activitate

şi multe lacune s'au împlinit.

Veniturile drumurilor de fer şi în anul acesta a mers

crescând şi au întrecut cu mult prevederile budgetare.

Studiele pentru nouële linii votate de D-Vóstre se vor

termină în curînd şi chiar în acestă sesiune vi se vor pre

sintà proiectele de legi relative la esecutarea lor. Iar calea

ferată de la Pitesci la Vîrciorova, ale cărei lucrări suntfrte

înaintate, se va da în circulaţiune la terminul prevădut, şi

ast-fel se va realisă una din cele mai mari opere ale tim

purilor néstre în România.

Din experienţa de 9 ani, de când este pusă în lucrare

legea asupra instrucţiunii,s'a putut constată neajunsurile

ei. Şcólele elementare cer o mai bună preparare a învăţă

torilor lor, prin institute normale anume destinate la acesta.

Invăţămîntul secundar trebuie să priméscă o direcţiune mai

reală, pentru ca să ptă corespunde trebuinţelor unei ţări

ale cărei legitime aspiraţiuni în viitor sunt în parte înte

meiate pe desvoltarea ei economică. Iar facultăţile,pe lângă

cultura abstractă a sciinţelor ce le este încredinţată, vor

îndeplini şi scopul practic de a da Statului înalţii funcţio

nari ce-i trebuiesc şi un corp profesoral bine preparat pen

tru şcélele secundare.

In tóte aceste priviri, proiectul de lege specială asupra

învăţămîntului public, ce vi se va presintà de Guvernul

Meú şi de care veţi avé a vă ocupà în chiar acstă se

Trei-leci de ani de Domnie. 21

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) siune, este menit a introduce îmbunătăţirile reclamate de

timpul present.

Asemenea vi se va supune un deosebit proiect de lege,

elaborat de Sfîntul Sinod,pentru organisarea seminarielor,

punêndu-se ast-fel în lucrare prescrierea articolului 26 din

legea pentru alegerea Metropoliţilor şi Episcopilor epar

chioţi cum şi a constituirii Sfîntului Sinod.

Prin reforma Codicelui penal, pe care aţi votat-o în se

siunea trecută, o simţită îmbunătăţire se vede în aplicarea

justiţiei.

După nouă luni abiă de experienţă, acestă lege a dat re

sultate atât de decisive, în cât a justificat tte aşteptările

şi a înlăturat téte temerile exprimate în privinţa ei.

Rămâne numai ca,prin reorganisarea juriului, să înde

plinim un nou progres, făcând ca infracţiunile cele mai peri

culóse să găséscă aceeaşi represiune sigură, care lovesce

astăqi faptele mai puţin criminale.

Revisuirea legilor civile va preocupat de asemenea cu

drept cuvînt.O comisiune a fost numită după votul Dom

niilor-V6stre pentru a studiă şi elaboră un proiect de în

dreptare a procedurii nstre civile. Comisiunea a lucrat,

în parte, proiectul cu care a fost însărcinată. Chiar în se

siunea actuală, Ministrul Justiţiei vă va presintà articolii

privitori la judecătoriile de plasă, a căror reformare spe

răm că va aduce însemnate îmbunătăţiri în o ramură a jus

tiției care privesce partea cea mai numerósă a poporaţiunii.

Pe lângă necesitatea de a completà şi lămuri legile, cu

nósceţi fórte bine importanţa ce are alegerea personalu

lui chemat a le aplicà. Timpul a sosit pentru a se cere

de la acei cari aspiră la înalta misiune de magistrat con

diţiuni de admisibilitate mai precise. Senatul,încă din se

siunea din urmă, a votat un proiect de lege pentru acest

scop. Am tétă speranţa că Adunarea legiuitîre în sesiu

nea actuală se va ocupà la rîndul său de o lege atât de

neapărată.

Domnilor. Senatorii

şi Domnilor. Deputaţi,

Am constatat cu o vie satisfacţiune mersul regulat al
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afacerilor tesaurului public, mulţumită legilor finanţiare

ce aţi votat în cursul acestei legislaturi. Ministeriul de Fi

nanţe a putut răspunde cu esactitate şi fără cea mai mică

întârdiere la téte îndatoririle sale. Din situaţia detailată

ce vi se va supune, veţi luă cunoscinţă de starea finan

țiară în care ne aflăm în tóte amănuntele ei, şi veţi con

statà tot deodată că greutăţile, ce ne ameninţa în apli

carea budgetului anului curent, se pot consideră ca în

vinse.

Budgetul însă al anului 1875, care se află împovărat cu

anuitatea drumului de fer Pitesc-Vîrciorova şi cu alte chel

tueli,parte adăugate cu ocasiunea votării lui, parte cerute

acum, precum şi acoperirea datoriei contractate prin bo

nuri de tesaur, conform voturilor Domniilor-V6stre, trebuie

să facă obiectul primei Domniilor-V6stre ocupaţiuni.

Proiectele de legi privitre la Codicele forestier şi la în

fiinţarea unei Bănci naţionale de scompt şi circulaţiune,

proiecte supuse de mai mult timp Adunării Deputaţilor,

sunt asemenea de o necesitate de prima ordine. Mai cu

sémă distrugerea pădurilor, prin defrişarea lor nemărgi

nită, a ajuns a fi un fapt îngrijitor. El a produs o per

turbare simţită în fenomenele climaterice ale ţării, per

turbare ce s'a şi resfrânt asupra agriculturii şi o ameninţă.

Domniile-Vóstre, nu Mă îndoesc, veţi chibzui asupra mă

surilor necesare spre a combate acest pericol.

In anul 1871,în momentulîntâiei D-V6streîntruniri,greu

tăţile finanţiare era destul de îngrijitére. Domniile-Vó

stre aţi sciut şi aţi putut să le învingeţi. Veţi sci şi astă

dată, înainte de a vă despărţi, a asigură continuarea mer

sului regulat în care a intrat finanţele néstre.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Patriotismul, cu care în sesiunile trecute aţi conlucrat cu

Guvernul Mle la reformele cerute în administraţiunea in

ternă a Statului, la regularea finanţelor şi la întinderea re

lațiunilor lor exterióre, şi prin care aţi câştigat drepturi la

recunoscinţa ţării, Imi dă temeinica încredere că veţi con

tinuă opera începută şi că veţi ajută şi în acestă sesiune

1874

Nov. 15 (27)
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1874

Nov. 15 (27)

• 22 (4)

27 (9)

28 (10)

Ministeriul Meüîn conducerea României pe calea unui pro

gres pacinic, dară neîntrerupt şi hotărît.

Dumneqeü să bine-cuvinteze lucrările Domniilor-Vóstre.

(AROL.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne,

L. Cat a rgiu; Ministrul Finanţelor, P. Mavrogheni; Minis

trul Resbelului, General I. Em. Flor e scu; Ministrul Afaceri

lor străine, B. Boerescu; Ministrul Justiţiei, Al. Lahovari;

Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor publice,G.Gr.

Canta cuzi no; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

T. Ma i or escu .

Bucuresci, 15 Noembre 1874.

Guvernulgerman desfiinţéză Representanţa sa pe lângăVa

tican.

Sesiunea de tâmnă a Sfîntului Sinod se închide.

La Adresa Camerei Deputaţilor, AlteţaSaSerenisimă răspunde:

Domnule Preşedinte,

MDomnilor. Deputaţi,

Nu am putut ascultă fără mişcare simțemintele, ce prin

Adresa D-Vóstre Mi le exprimă Adunarea legislativă.

In tot decursul de până acum al acestei memorabile

legislaturi, înţelepciunea D-Vóstre asciut,prin desbatereain

dependentă a celor mai grele cestiuni,să ţinăsemă desitua

țiunea ţării şi să ajute Guvernul Mei în drépta lor resolvire.

Ast-fel armonia între puterile Statului, pe care o afir

mați cu atâta tărie, a produs efectele sale salutare. Ea

a dat ţării putinţa de a se ocupà cu spiritul liniştit de

întărirea ei în întru şi a contribuit a stabili cu Puterile

străine relațiuni din ce în ce mai în acord cu drepturile

Statului român.

Nu Mě îndoesc că, şi în acestă ultimă sesiune, veţi fi

inspiraţi de acelaşi cuget şi veţi continuă a da esemplul

unui patriotism luminat.

Sunt fericit că Mi-a fost dat a vedé întroducându-se în



325

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1874

scumpa nőstră ţéră acea stabilitate, fără de care nici un Nov. 28 (10)

progres nu este cu putinţă, şi vă mulţumesc din inimă

de simțemintele de iubire şi fidelitate, ce Mi le arătaţi.

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Serenisimă răspunde: Dec. 1 (13)

Inalt Prea Sfinte Părinte,

Domnilor. Senatori,

Sunt tot deauna fericit când primesc din partea Sena

tului expresiunea sentimentelor sale de fidelitate. Astădi

însă, mai mult decât tot-deauna, simt o vie satisfacţiune

vëdêndu-vă în giurul Me.

După patru ani de lucrare în armonie cu Guvernul

Meü, Senatul pentru prima 6ră sa putut reînnoi în forma

prescrisă de Constituţiune.

Acel corp care, după spiritul legii fundamentale, re

presintă elementul ponderator în viéţa politică a Româ

niei, a fost în adevăr şi cel dintâi care a dovedit că

îndelungatele aspiraţiuni ale ţării spre ordine şi stabilitate

devin un fapt îndeplinit.

Sunt cu atât mai fericit de acest fapt, cu cât D-Vóstre

înşivă, făcéndu-vă interpreţii naţiunii care va ales, con

stataţi în unanimitate ridicarea creditului şi a demnităţii

României şi siguranţa propăşirii sale politice şi economice.

Nu Mě îndoesc că, şi în acestă nouă legislatură a Se

natului,veţi contribui împreună cu Guvernul Mel a men

ţiné ţéra pe calea salutară, pe care o vedem înaintând.

Plin de acestă încredere, vă mulţumesc pentru simţe

mintele de iubire şi devotament, ce Mi le exprimaţi şi

acéstă dată.

Guvernul,deschidénd negociari pentru încheiarea de tractate » 2 (14)

comerciale cu Statele străine,se lovesce de atitudinea împotri

vitóre a Porţii, care reclamă pentru sine dreptul de a încheiâ
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Dec. 2 (14)

6 (18)

16 (28)

17 (29)

» 30 (11)

asemenea tractate. Puterile mari sprijinesc tendinţa României

şi insistăpe lângă Guvernul Sultanului ca să-şi părăséscă punc

tul sëü de vedere.

Bulgarii alungaţi de pe malul drept al Dunarii primesc de

la Guvernul român pămînt în Basarabia.

Se promulgă tractatul internaţional de la Berna pentru cre

area Uniunii generale a postelor.

Se decretéză înfiinţarea Creditului urban în Bucuresci.

General Constantin Năsturel-II eréscu decedéza şi lasă

o avere însemnată Societăţii Academice Române.



ANUL 1875

1875

Alteţa Sa Serenisimă adreseza armatei urmatorul Inalt Ordin Ian. 1 (13)

de di pentru anul nou:

Ostaşi,

In anul care încetéză astădi,voi Mi-aţi dat o nouă probă

că putem merge cu încredere înainte pe calea desvoltării

şi întăririi instituţiunilor nőstre militare.

Vë mulţumesc la toţi şi vă urez an bun şi fericit.

A2at în ABucuresci, la şo Decembre 187y.

CAROL.

1875 /anuarie r.

La felicitările de Anul-Noü, presentate de I. P. S. Sa Me

tropolitul Primat, Alteţa Sa Serenisimă răspunde :

Inalt Prea Sfinte Părinte,

Vë mulţumesc din inimă pentru simțemintele ce-Mi ex

primaţi în numele clerului; primiţi din partea Mea urările

cele mai călduróse pentru anul nou şi vé rog a înălţă

rugi către A-Tot-Puternicul, spre a atrage bine-cuvîntarea

cerului asupra scumpei néstre ţéri.

Vë urez la toţi ani mulţi şi fericiţi!

Prin Decret Domnesc se crează batalionul No.4 de dorobanţi

(Bolgrad-Ismail). -
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Ian.

Fel).

7 (19)

13 (25)

14 (26)

29 (10)

30 (11)

1 (13)

14 (26)

16 (28)

18 (2)

20 (4)

Mart. 6 (18)

16 (28)

In locul d-lui P. Mavrogheni, demisionat, se numesce

Ministru de Finanţe d-l G. Gr. Cantacuzino. D-l Teodor

Rosetti e numit Ministru al Agriculturii, Comerciului şi Lu

crărilor publice.

Poporaţiunea din Muntenegru şi Erzegovina iea o atitudine

amenințătre contra Turciei.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză grajdurile unde se află erghe

lia Statului, care are să pornésca în curînd la Nucet.

Cererea Societăţii căilor ferate române pentru un împrumut

de 75 milićne cu prioritate şi atacurile dese din Cameră în

contra acestei cereri fac dificilă situaţiunea Guvernului; în

sfîrşit Camera votéză totuşi încredere Guvernului.

Ministeriul unguresc Bitt o demisionéza şi laViena se încep

negociări pentru formarea unui Ministeriu de coalițiune cu

d-l Coloma n Tisza, conducătorul stângei.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză spitalul Filantropia din capitală.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţă cu mare ceremo

nial pe d-l Cipriano del Mazo y Gher ar di, trimis extra

ordinar, care notifică suirea Regelui Alfons XII pe Tronul

Spaniei.

Se modifică legea pentru regularea proprietăţii Statului în

Basarabia.

La Budapesta se forméză Ministeriul cu BaronulWenkheim,

deákist, ca Preşedinte şi cu Coloma n Tisza, conducetorul

stângei, ca sufletul noului Guvern.

Se promulgă legea pentru aplicarea sisteme metrice de me

suri şi greutăţi.

Guvernul german răspunde la Enciclica Papei, care declară

fără devalóre legile bisericesci prusiene, cu retragerea tuturor

subvenţiunilor şi prestațiunilor pentru biserica romano-catolică.

Se sancţionéză legea pentru unîmprumut de 19 miline,sporit

în urmă la 24 miline lei, în rentă de 5%.

Corpurile legiuitóre se închid prin următorul Mesagiü Dom

Il GSC !

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Am venit în mijlocul D-V6stre, pentru a vă adresă în

persónă cuvintele ce-Mi este dat a vă spune la sfîrşitul se

siunii.

Deosebita solemnitate ce înconjóră astădi acest act pro

vine din însăşi însemnătatea lui pentru desvoltarea nőstră
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constituţională. Inchidându-se sesiunea presentă, se închide

tot de-odată cea dintâi legislatură completă a Adunării

Deputaţilor.

Domnilor. Senatori,

Prin sprijinul, cu care şi de astă dată aţi susţinut refor

mele propuse de Guvernul Meu, aţi continuat opera con

stituţională încredinţată înaltului corp ponderator, şi prima

sesiune a Senatului preînnoit vine a se alăturà cu acelaşi

succes şi cu acelaşi merit sesiunilor legislaturii sale trecute.

Nu pot dar decât a vă mulţumi pentru activitatea neobo

sită, cu care v-aţi îndeplinit misiunea până în ultima qi,

şi nu Mă îndoiesc că, şi în viitérea sesiune, veţi fi conduşi

de acelaşi cuget plin de un înţelept patriotism.

Domnilor. Deputaţi,

Terminul pentru care aţi fost aleşi expirând, Guvernul

Meü,în conformitate cu prescrierile Constituţiunii,va pune

ţéra în posiţiune de a-şi alege din nou representanţii ei la

Adunare.

O întrégă legislatură de patru ani, plină de activitate,

inspirată de binele public şi păstrând înţelegerea cu Gu

vernul Meu representat prin acelaşi Ministeriu, dovedesce

aptitudinea ţării de a se identifică cu nouële cerinţe ale tim

pului.Stabilitatea, ce pentru prima 6ră s'a menţinut cu atâta

tărie în representanţii puterilor Statului, a produs rédele ei

binefăcătére, şi în tte ramurele administrațiunii publice

ne putem bucurà de îmbunătăţirile îndeplinite.

Controlul constituţional a devenit în fine o realitate. Sis

temul nostru finanţiar, precisat în tită procedarea lui, a

ajuns la o deplină lămurire. Socotelile au fost date la timp

spre lichidare şi, tot-deauna cu un an mai înainte, după

prescrierea Constituţiunii, aţi fost puşi în posiție de a cu

nósce budgetul veniturilor şi cheltuielilor Statului. Datoria

flotantă s'a regulat şi sa mărginit în limite sigure. O nouă

formă de credit al Statului s'a introdus prin crearea rentei,

careînsemnéză tot de-odată un adevărat progres în situațiu

nea nőstrăfinanţiară. Renta însăşi, precedată de realisarea

favorabilă a împrumutului domenial, s'a putut emite cu un

1875

Mart. 16 (28)



330

1875

Mart. 16 (28) curs atât de semnificativ pentru creditul ţării, în cât ne-a

apropiat de Statele a căror ordine finanţiară stabilă este

recunoscută. Resurse nouă şi îmbelşugate s'au deschisSta

tului prin monopolul tutunului, prin legea timbrului şi a

licenţelor; iar instituirea Creditului fonciar român, organi

sarea administrațiunii domeniilor, legea vamală cu tarifele

ei şi mai ales regularea înţeléptă a diferitelor cestiuni re

lative la drumurile de fer, constituesc o nouă eră de puter

nică desvoltare materială a ţării nstre.

Efectul natural al acestei lucrări nepregetate pe tărîmul

economic a fost înălţarea creditului nostru în întru şi în

afară. Cursul titlurilor emise de Stat sa urcat şi s'a men

ţinut; procentele plătite pentru împrumuturi s'au coborît

şi, în proporţie dréptă cu încrederea ce inspiră ţéra, rela

țiunile néstre cu Puterile garante şi cu alte State s'au în

mulţit şi s'a ridicat.

Convenţiunile internaţionale pentru diferite interese s'aú

putut încheiâ cu Austro-Ungaria, cu Rusia şi cu Sèrbia;

am subscris asemenea tractatul de la Berna pentru Uniunea

postală, şi participarea nőstră la mişcarea culturii generale

în Europa este astăqi un fapt recunoscut.

In mijlocul acestei desvoltări, armata nu putea să rămână

îndérét. Legea nouei organisări din 1872, legea asupra îna

intării, Codul justiţiei militare şi resursele votate pentru

construcţiuni şi pentru îmbunătăţirea armaturii, dovedesc

hotărîrea nestrămutată a României de a-şi păzi–în limitele

posiţiunii ei–demnitatea de Stat şi drepturile întemeiate pe

tractate.

Nu mai puţin aţi contribuit prin lucrările D-Vóstre la

înaintarea ţării în interesele ei morale.

Prin legea Sinodului aţi pus temelia bisericii ortodoxe

naţionale. Prin legea admisibilităţii judecătoresc, prin re

forma Codicelui penal şi a instituţiunii juraţilor, aţi datSta

tului o garanţie mai mare în ceea ce este temelia sa: în

distribuirea sigură a justiţiei. Modificarea legii judeţene

şi comunale, organisarea serviciului sanitar, reforma regi

mului închisorilor,sunt tot atâtea progrese în regularea ad

ministrațiunii generale.

Nu este mult timp de când România,deşteptându-se spre

o nouă viéţă naţională din amorţirea în care o aruncase
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regimul trecutului, reclamă pentru întâia 6ră înaintea Eu- Mart. 16 (28)

ropei partea sa de lumină şi-şi afirmă puterea de a păşi

împreună cu cele-lalte State pe calea progresului adevărat.

Intîlnindu-se într'un generos simțemînt, Puterile garante

aú venit în ajutorul aspirărilor junelui nostru Stat şi i-au

încuragiat încercarea de a se întemeia pe basele unei civi

lisaţiuni, spre care-l chema tîte tradiţiunile sale de Stat

creştin şi înrudirea sângelui său.

Statornicia, cu care naţiunea întrégă a lucratspre îndepli

nirea acestui scopmăreţşi vrednic de viéţa unui popor liber,

începe a-şi aduce resultatele dorite. Patriotismul D-V6stre lu

minat şi prudent, armonia ce aţi menţinut-o tot-deauna cu

Guvernul Meü, energia cu care aţi înfrînat ambiţiunile per

sonale şi le-aţi silit a se supune marelui scop, care este mai

presus de noi toţi–binelui patriei,–este o vie dovadă

că România, într'un timp aşă de scurt, a sciut a se apropiă

de înălţimea culturii altor State cari i-au servit de model.

Domnilor. Deputaţi,

Inchidènd cea din urmă sesiune a unei legislaturi com

plete şi aşă de fertile în resultate binefăcătre, sunt fe

ricit a vă puté exprimă mulţumirile Mele pentru opera

D-Vóstre de patru ani. Intorcându-vă la căminele D-Vós

tre, vă veţi aduce aminte cu mîndrie că aţi contribuit în

mod puternic la înaintarea ţării, ai cărei mandatari aţi fost

atâta timp.

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

Dumneqeú să vă aibă în sfînta sa pază şi să ocrotéscă

şi de acum înainte scumpa nőstră patrie.

(AR()IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L.Catargiu;Ministrul Resbelului, General de divisiune Ioan

Em. Florescu; Ministrul Afacerilor străine, B. Boe r e scu;

Ministrul Justiţiei, Al. La h ova ri; Ministrul Finanţelor,G. Gr.

Cantacuzino; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

T. Maiorescu; Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucră

rilor publice, T. Rosetti.

Bucuresci, 16 Martie 1875.
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Mart. 24 (5)

28 (9)

29(11)

» 31 (12)

Apr. 1 (13)

Apr. 1 (13)

până la

3 (15)

4 (16)

5 (17)

6 (18)

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză la casarme regimentele 1,3,6

din infanteria de linie, batalionul 1 de vînători, regimentul 1

de roşiori, divisionul 1-ü şi al 2-lea de roşiori, regimentul 2

de artilerie, batalionul de geniu, şcóla specială de cavalerie

şi trenul de echipagiü.

Se modifică legea vămilor.

In biserica de la Cotroceni se serbéză parastasul de un an

pentru odihna sufletului A. S. Principesei Maria.

Cu ocasiunea întemeiarii şi deschiderii Clubului militar,Al

teţa Sa Serenisimă rostesce următérele cuvinte:

Cercurile militare contribuind a formà între ofiţeri nouă

şi strînse legături şi a ridicà mai mult, prin dese întru

niri, spiritul de corp între dinșii, Më simt fârte fericit de

a deschide astădi clubul garnisénci.

Vă mulţumesc pentru cuvintele bine simţite ce-Mi adre

sați și urez ca cercurile militare să aducă pentru armata

nőstră ródele cele mai bune.

Să trăiască armata!

Se modifica Codicele de procedură penala.

Prin Decret Domnesc se orînduiesc nouăle alegeri pentru Cor

purile legiuitre.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză escadronul gendarmilor călări,

compania gendarmilor pedestri, statul major de geniu, com

pania uvrierilor, şclele militare de infanterie şi de cavalerie,

şcóla divisionară, spitalul ostăşesc, batalionul de pompieri şi

compania uvrierilor de artilerie.

Alteţa Sa Serenisimă primesce preşedenţia şi patronagiul So

cietăţii Geografice Române,înfiinţată după iniţiativa Sa.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză Preşedenţia Consiliului de Mi

nistri, Ministeriile de Interne şi de Externe, Direcţiunea gene

rală a postelor şi telegrafelor, Imprimeria Statului, Direcțiu

nea « Monitorului Oficial - şi Prefectura poliţiei capitalei.

Impèratul Austriei face o visită Regelui Italiei la Veneţia.

Cu ocasiunea inaugurarii Jokey-Clubului român, Alteţa Sa

Serenisimă rostesce următrele cuvinte :

Am venit cu cea mai mare plăcere în mijlocul D-Vóstre

spre a inaugură clubul, care pte deveni de un adevé
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rat folos pentru ţéra nőstră, ocupându-se cu îmbunătăţirea

rassei cailor.

Prin realisarea acestui frumos scop, sper că calul ro

mân va recâştigă reputaţia ce a avut în Europa încă la

începutul acestui secol.

Urând ca silinţele clubului să fie încoronate de un bun

succes, ridic acest pahar în sănătatea fundatorilor şi a

membrilor săi.

Să trăiţi!

Alteţa Sa Serenisimă poftesce la dejun, pe lângă comandanţii

superiori, şi pe tinerii militari cari s'au oferit a formà garda

în cortegiul din néptea Pascelor, şi cu acestă ocasiune ros

tesce următérele cuvinte :

Este acelaşi onor de a fi soldat sa General, fiind-că

fie-care ostaş este apărătorul ţării,gata a luptà şi muripen

tru patria sa. Prin urmare, trebue să fie o mîndrie pentru

tot Românul de a face parte din armată.Véd cu cea mai

mare mulţumire că acest sentiment pătrunde astădi tine

rimea nőstră. Inceputul este bun; nu Mě îndoesc că el va

găsi un răsunet în töte districtele, şi atunci ţéra póte aşteptă

în linişte ora de pericol şi E voi strigă cu încredere:Tră

iască România, tare de apururea!

Agentul diplomatic la Belgrad şi Cetinie, d-l A.Sturdza,sa

lută la Cattarope Impăratul Austriei în numele Domnitorului.

AA. LL. Domnul şi Dómna ieaú reşedinţa la Cotroceni.

Impăratul Rusiei,însoţit de Primcipele Gor ce a cov, sosesce,

în drum spre Ems, la Berlin.

Alegerile pentru Adunarea Deputaţilor terminându-se, dau

mare majoritate pentru Guvern.

I. P. S. Sa Nifon, Metropolit Primat al Ungro-Vlachiei, în

cetéză din viéţă şi se institue o locotenenţă până la alegerea

noului Metropolit.

Corpurile legiuitre se convécă în sesiune extraordinara

pe diua de 19 Maiü.

1875

Apr. 6 (18)

Mai 1 (
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Maiü 7 (19)

9 (21)

până la

12 (24)

19 (31)

Se încep lucrările pentru zidirea Castelului Peleş.

AA. LL. Domnul şi Dómna fac o excursiune la Pitesci-Câm

pulung.

Realisarea împrumutului de 75 milićne pentru căile ferate

şi negociarile pentru încheiarea unui tractat comercial cu

Austro-Ungaria produc serióse îngrijiri în sînul Guvernului şi

în cercurile parlamentare.

Corpurile legiuitóre se deschid prin următorul Mesagiü Dom

I (S( :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în sesiune extraordinară, spre a vă ocupà

cu proiecte de legi importante, a căror aplicare şi utilitate

urgentă nu putea suferi întârqiere.

D-Vóstre, Domnilor Senatori, al căror patriotism şi ex

perienţă luminată le cunsce dejà ţéra, veţi pune, sunt

sigur, acum ca şi în trecut, aceeaşi activitate, acelaşi de

votament încercat, pentru a face ca şi acestă sesiune ex

traordinară să fie tot atât de avutăînbune resultate pentru

ţéră, ca şi sesiunile trecute, în cari aţi avut ocasiunea a

dobândi drepturi la stima şi recunoscinţa ţării.

Acéstă sesiune extraordinară este întâia, Domnilor De

putaţi, a vieţii D-Vóstre parlamentare. Sunt fericit de a

vă adresă în persénă cele dintâi salutări de bună venire.

Chemaţi a fi representanţii naţiunii, nu în urma unui

conflict sau disolvări, ci după ce,într-un mod natural şi me

morabil, fosta Adunare şi-a terminat mandatul, vi se pte

cu drept predice că, născuţi sub auspicii atât de fericite,

veţi sci a vă îndeplini misiunea, în lunga D-V6stre ca

rieră, aşă cum s'a terminat, înconjuraţi de aureola unor

servicii reale aduse patriei.

Camera precedentă, realisând prin lucrările sale de patru

ani atâtea mari şi recunoscute îmbunătăţiri şi fiind ne

contenit în deplină armonie cu Guvernul Meü, a întărit

basele adevăratului regim constituţional la noi şi a făcut

a se avé încredere în junele néstre instituţiuni de Guvern

liber, cari se întăresc într-o ţéră numai prin o înţeleptă

aplicare a principiilor de ordine şi de autoritate, cari nu

esclud nici progresul nici libertatea.
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Ast-fel, de câţi-va ani încôce, stabilitatea deveni şi la

noi o realitate, iar nu numai un cuvînt, şi progresul se

realisă încet, dar permanent şi constant. Ţéra nőstră do

bândi în acest chip o reputațiune meritată şi inspiră în

Europa încredere în viitorul ei.

Opera este dar începută. D-V6stre, noi Deputaţi, din nou

mandatari ai ţării, continuaţi-o. Tari prin nouë puteri,îm

bărbătaţi prin încrederea ce vi s'a acordat şi prin pro

gresul din trecut ce s'a realisat, veţi sci a continuă opera,

perfecţionând'o, consolidând'o, completând'o.

Suntem un popor mic ca număr, ca întindere teritorială.

Putem însă fi apreciaţi ca un popor mare, prin puterea

dreptului nostru, prin respectul şi încrederea ce vom sci

a inspiră. Să căutăm puterea nőstră în desvoltarea tuturor

sorgintelor avuţiilor nstre,în organisarea nőstră interióră,

în adoptarea şi aplicarea îmbunătăţirilor compatibile cu

posiţiunea şi interesele néstre, în practicarea, în fine, a

principiilor de libertate şi de ordine în acelaşi timp.

Când, tari prin acestă putere din întru, vom sci a in

spiră încredere în afară, menţinându-ne în stricta limită

a legalităţii tractatelor, susţinând cu moderaţiune, dar cu

nestrămutare, drepturile néstre străbune; când,practicând

o politicăînţeléptă de respect pentru alţii,vom căutà numai

a revendicà şi pentru noi eserciţiul drepturilor néstre au

tonome şi a ne ţiné, conform politicei néstre de echilibru,

în cele mai bune relaţiuni cu marile Puteri garante; atunci

puterea nőstră morală din afară va fi tot aşă de reală ca

şi cea din întru. Naţionalitatea română va deveni ast-fel

din ce în ce şi mai asigurată şi mai întărită.

D-Vóstre, Domnilor. Deputaţi, sunteţi chemaţi a continuă

acéstă operă din afară, ca şi cea din întru. Misiunea D-Vó

stre este dar mare şi frumésă; îndeplinită în cursul vieţii

D-Vóstre parlamentare de patru ani, cu patriotism, inteli

genţă şi abnegaţiune, veţi puté, sunt sigur, dobândi titluri

la recunoscinţa generațiunilor viitére.

In sesiunea actuală, Domnilor Senatori şi Domnilor De

putaţi, sunteţi convocaţi numai pentru un timp scurt de

trei-deci de dile. -

Acest timp va fi destinat,în parte, pentru a se verifică

titlurile Domnilor. Deputaţi şi a se constitui Camera. Veţi

Maiü 19 (31)
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Maiü 19 (31) avé apoi, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi, a îm

plini vacanţa, ce cu regret vă anunţ că s'a făcut în scau

nul de Primat al României. Încetând din véţă Inalt Prea

Sfinţia Sa fericitul Nifon, care a sciut, în lungul timp al

sfintei sale misiuni, a susţiné şi a apără demnitatea şi

independenţa bisericii néstre ortodoxe române, sunteţi che

mați, după lege, a alege pe succesorul său, la cea dintâiul

sesiune. Aveţi a vă ocupà în urmă de câte-va proiecte

importante, relative mai ales la cestiuni economice şi fi

nanţiare, cari nu putea suferi amânare.

Intre acestea,proiectul de concesiune al drumului de fer

de la Predel şi cel de la Adjud jócă cel dintâiü rol.

Legaţi dejà printr'un act internaţional cu Statul vecin

al Austro-Ungariei,suntem ţinuţi a săvîrşi în termin scurt,

până la August 1878,linia dejuncţiune de la Ploesci la Predél.

Este dar nu numai un folos economic frte însemnat,

este încă o cestiune de onre ca acestă linie să fie termi

nată la epoca stipulată; şi nu am puté ajunge acéstă ţintă

decâtvotându-se chiar în acestă sesiune concesiunea obţi

nută în urma concursului ce s'a publicat; căci numai ast-fel

se va câştigă campania anului curent.

Aceeaşi activitate, acelaşi studii serios veţi pune, sunt

sigur, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi,spre a dis

cutà şi cele-lalte proiecte ce vi se vor presintà în acéstă

sesiune.

Ast-fel,prin cooperarea şi acordul între tte puterile Sta

tului, când Senat, Cameră şi Guvern, ajutaţi de toţi bunii

Români,vor lucră împreună,uniţi în principii şi în acţiune,

viitorul României va fi asigurat şi patria va fi mîndră de

fiii săi.

Dumneqeü să loine-cuvinteze lucrările ID-Vóstre.

("A IR()I.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L.Catargiu; Ministrul Resbelului,General de divisiune Ioan

Em. Florescu; Ministrul Afacerilor straine, B. Boer e scu;

Ministrul Justiţiei, Al. Lah ova ri; Ministrul Finanţelor, G. Gr.

Cantacuzino; Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,

T. Maiorescu; Ministrul Agriculturii, Comerţului şi al Lu

crărilor publice, Teodor Rosetti.

MBucuresci, 19 Mai 1875.
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Alteţa Sa Serenisimă asistă la cursurile predate elevilor Şclei

militare.

Alteţa Sa Serenisimă presidéză cursele militare pe platoul Co

trocenilor.

D-l Le Comte du Nouy,un elev al archeologului Viollet

Leduc, sosesceîn ţéră pentru ase ocupà de restaurarea mănăs

tirii Curţii-de-Argeş.

Alteţele Lor visitéză serbarea tradiţională a Moşilor.

Trenul,cu care Alteţa Sa Domnitorul se întorcea de la Giurgiu,

se ciocnesce între gara Filaret şi gara Cotroceni cu un tren

încărcat cu petriş. Alteţa Sa este uşor contusionată la picior.

La urările Corpurilor legiuitóre pentru noroc sa scăpare din

primejdia ciocnirii trenurilor, Alteţa Sa răspunde

Camerei Deputaţilor:

Vă mulţumesc din inimă pentru sentimentele, ce-Mi ex

primaţi în numele Adunării cu ocasiunea unui pericol la

care am fost espus împreună cu mulţi representanţi ai

ţării.

Suntem adînc mişcaţi de acestă nouă dovadă de iubire,

ce Ne da astădi mandatarii naţiunii. Cerul a veghiat şi

de astă dată asupra Nóstră. Să avem dar încredere în

viitor, căci România are un Dumnedeü.

Senatului:

Sunt fórte vi mişcat de interesul şi de iubirea ce-Mi

arată Senatul şi sunt fericit că nici un accident serios n'a

isbit pe nici unul din Domnii Senatori şi din persénele

ce Mé însoţiaú. Inalta Providenţă ne-a ţinut şi astă dată

sub sfînta ei pază.

I. P. S. Sa Calinic Miclescu, Archiepiscop şi Metropolit

al Moldovei şi Sucevei, este ales şi întărit în scaunul de Archi

episcop şi Metropolit al Ungro-Vlachiei şi Primat al Româ

niei.

Archiducele Albrecht face o visită Impăratului Germa

niei la Ems.

D-l Cost aforu semnéză laViena, ca Agent diplomatic şi de

1875

Maiú 24 (5)

25 (6)

26 (7)

29 (10)

Iunie 2 (14)

4 (16)

Trei-jeci de ani de Domnie. 22

8 (20)

10 (22
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Iunie 10 (22)

12 (24)

legat al Domnitorului României, alături cu Comitele Andrássy,

tractatul de comerci cu Austro-Ungaria.

P. S. Sa Iosif Nani escu, Episcop al Argeşului, este ales

şi întărit Archiepiscop şi Metropolit al Moldovei şi Sucevei.

La Adresele Corpurilor legiuitére, Alteţa Sa Serenisimă rès

punde:

Senatului:

Inalt Prea Sfinte Părinte,

Domnilor. Senatori,

Amţinut şi ţii o deosebită socotélă de principiile D-Vóstre

conservatóre şi de aprecierile D-Vóstre mature şi nepăr

tinitóre în privinţa aplicării legilor fundamentale ale ţării.

Sunt fericit de a constată, cum prin unirea principiilor

de conservare şi de libertate, lucrând în acord cu Gu

vernul Mei, D-Vóstre înţelegeţi a se desvoltà instituţiunile

nóstre şi a se asigură prosperarea nőstră interióră,precum

şi respectarea şi eserciţiul drepturilor nőstre autonome în

afară.

Ast-fel Senatul, răspundénd la misiunea sa de conser

vare şi de progres în acelaşi timp, va câştigă din ce în

ce mai mult încrederea şi respectul naţiunii.

Camerei Deputaţilor:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Primesc cu o deosebită fericire expresiunea de iubire

şi de devotament, ce Adunarea Deputaţilor Imi trimite prin

organul D-Vóstre.

Sunt mîndru de a vede că şi acestă Adunare, inspi

rată de principiile cele mai sănătése, promite de a con

lucră cu Guvernul Mei, spre a conduce ţéra pe singura

cale care-i procură prosperitate în întru, încredere şi re

spect în afară.
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Numai lucrând astfel toţi împreună, conduşi de opo

litică înţeléptă dar fermă, rezemat pe D-Vóstre,pe Repre

sentațiunea ţării, pe aceea adecă ce constitue cea mai

esenţială garanţie într-un Stat constituţional, vom puté,

Domnilor, consolidă presentul şi prepară viitorul patriei

nőstre.

Cu ocasiunea investiturii solemne a noilor Metropoliţi, Alteţa

Sa Serenisimă, adresându-Se către I. P. S.Sa Metropolitul Pri

mat, dice :

Incredinţez Înalt Prea Sfinţiei Tale toiagul archipăstoral,

pentru ca să conduci MetropoliaUngro-Vlachiei şi Primatul

României.

• Măria Sa,închinându-Se apoi către Inalt Prea Sfinţia Sa, i-a

înmânat cârja.

Apoi se adreséză către I. P. S. Sa Metropolitul Moldovei şi

Sucevei şi-i lice:

Incredinţez Inalt Prea Sfinţiei Tale toiagul archipăstoral,

pentru ca să conduci Metropolia Moldovei şi Sucevei.

In urmă rostesce următérele cuvinte:

Prea Sfinţite Metropolit Primat,

Cu o vie mulţumire am întărit alegerea Inalt Prea Sfin

ției Tale la scaunul de Metropolit al Ungro-Vlachiei şi Pri

mat al României.

Prin trecerea de la Metropolia Moldovei şi Sucevei la

Metropolia Ungro-Vlachiei şi prin înălţarea tot odată la

Primatul României, Inalt Prea Sfinţia Ta înfăţişezi astădi

unitatea bisericii autocefale române.

Condîi acéstă sfîntă biserică cu duhul creştinesc al pă

cii şi al iubirii, întru înălţarea şi întărirea naţiunii.

Iunie 12(24)

- 15 (27)
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Iunie 15 (27) Prea Sfinţite Metropolite Iosif,

Cu aceeaşi mulţumire am întărit alegerea Prea Sfinţiei

Tale la scaunul de Metropolit al Moldovei şi Sucevei. Inăl

ţându-te în aşâ scurt timp de la Episcopia de Argeş la

acéstă Metropolie, sunt sigur că vei insufla în eparchiile

de peste Milcov aceeaşi iubire, care te însoţesce din epar

chia unde ai păstorit până acum.

Prea Sfinţiţilor Părinţii Metropoliţi,

Privesc cu încredere în viitorul bisericii naţionale, con

dusă de Metropoliţi aşâ de luminaţi şi virtuoşi, şi doresc

din inimă ca A-Tot-Puternicul Dumnedeú să vë dăruéscă

ani mulţi şi fericiţi pentru îndeplinirea sfintei vöstre mi

siuni.

In aceeaşi di, Alteţa Sa Serenisimă asistă la inaugurarea So

cietăţii Geografice Române şi deschide şedinţele ei prin ur

mătorul discurs:

Domnilor,

Salutând Societatea Geografică Română, a cărei înfi

inţare îndeplinesce una din vechile Mele dorinţi,bucuria

Mea este cu atât mai mare, cu cât sunt încredinţat că

lucrările ei vor fi de un folos nemărginit pentru viitorul

ţării, a cărei desvoltare economică şi politică o urmăresce

Europa cu un interes crescénd. Terenul deschis esploa

tării D-V6stre scientifice este forte întins şi o muncă de

decimi de ani va fi de trebuinţă pentru a ajunge la esac

titatea cunoscinţelor neapărate în asemenea intreprinderi.

Insă împărţirea D-Vóstre în secţiuni va pune o regulă în

lucrări şi le va simplifică.

Secţiunea matematică şi astronomică este chemată a

se pune în legătură cu acea reţea de admirabile cerce
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tări sciinţifice, cari a cuprins şi a ilustrat întregul nostru

glob terestru, şi observările D-Vóstre se vor puté ese

cutà cu succes, îndată ce veţi posedă instrumentele tre

buincióse lor.

Cu deosebită plăcerevéd că mai mulţi din ofiţerii nostri

de stat-major a intrat în Societatea Geografică şi sa

înscris în secţiunea ei matematică. De la zelul şi silinţele

D-lor sunt în drept a aşteptă că vor esecutà în mod sis

tematic ridicarea planului trigonometric al ţării. Lucră

rile de triangulare intreprinse anul trecut în judeţele Su

céva, Botoşani şi Dorohoi, sunt un început bun pentru

acésta. Să sperăm că în curînd carta de stat major a

Moldovei se va termină şi aceea a Valachiei se va supune

unei nouë prelucrări. Ele împreunăvor formà opera demnă

şi frumósă a junelui nostru stat-major.

Mai uş6ră este sarcina secţiunii fisicale, ca una ce pte

dejà dispune de 6re-care material. Prin deosebitele carte

cari însă cer o prelucrare mai esactă şi o completare

în detaliuri, se pot fixă aproximativ relaţiunile orogra

fice şi hidrografice. Nu tot aşă de înaintaţi suntem în at

mosferografie şi mai ales în climatologie, căreia i sa dat

până acumprea puţină atenţiune, deşi tocmai acestă parte

a sciinţei este din cele mai importante pentru o ţéră care

atârnă aprópe esclusiv de agricultura ei.

De se făceau mai de timpuri observări şi cercetări, nu

s-ar fi prădat atâtea regiuni întregi de pădurile lor şi nu

am avé aşà de des recolte nefavorabile. Dacă nu se vor

opri cu tötă energia tăierile de păduri, vom vede clima

nóstră în curînd periclitată în modul cel mai ameninţă

tor. Devastarea pădurilor la munte sécă isvórele şi pro

duce surpări, devastarea lor la şes usucă câmpiile şi pre

face pămîntul roditor în pustie.

1875

Iunie 15 (27)
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Iunie 15 (27)
Nu de mai puţină importanţă sunt studiele zoologice,

botanice şi mineralogice, cari pot avé cea mai simţită in

fluenţă asupra vieţii néstre economice naţionale. Să vă

fie dat a deprinde ţéra la ameliorarea rasselor nőstre de

animale şi a plantelor nőstre de hrană. Să vă fie dat a

desgropà prin o bună cartă geologică comorile ascunse

în pântecele pămîntului. Cum a fost cu putinţă ca mi

nele nőstre de metaluri, isvórele nőstre tămăduitóre, să

ne fi rămas nouë şi Europei aprópe necunoscute? ca

petroleul nostru, care se péte mësurà cu cel pensilvanic–

căci aci ca şi acolo este în aşă grad inflamabil în cât

se aprinde la simpla apropiere a unei flacări–să nu fi

făcut încă pe continent concurenţă celui american? Este

de neapărată trebuinţă a ne gândi serios la esecutarea

unei carte geologice: prin o asemenea lucrare Societatea

Geografică şi-ar aşeză un adevărat monument. Atunci în

scurt timp sarea nőstră gemă, despre care nu se scie încă

dacă se ţine de perióda triasică sau este din epoca ter

țiară, céra de pămînt, chihlibarul nostru cel negru, stra

turile néstre cu cărbuni de pămînt, puciósa vëdută la su

prafaţă, marmura, vor ajunge a fi cunoscute departe peste

graniţele României,

Secţiunea etnologică va observă moravurile şi datinele,

traiul şi portul poporului nostru, din punct de vedere sci

inţific, şi va puté, prin studiul lor amănunţit, să facă com

paraţie cu alte popére.

Cercetările archeologice, cari sunt dejà începute cu mult

zel şi bun resultat de către archeologii noştri, ne vor da

materialul dorit pentru a descrie şi a judecă starea culturii

nőstre celei mai vechi.

Cum vedeţi, Domnilor, câmpul activităţii D-Vóstre este

fórte întins şi timpul ce vă mai rămâne în anul acesta
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prea scurt. Va fi totuşi cu putinţă, prin ajutorul lucră

rilor de până acum, să se alcătuéscă un conspect general

asupra faptelor geografice relative la ţéra nőstră, aşă în

cât să putem fi bine representaţi la Congresul din Paris,

care sa convocat în acest an prin iniţiativa Societăţii Geo

grafice francese, din care suntem mîndri a face parte.

Fie ca juna nőstră Societate Geografică să se asocieze

într-un mod demn celor-lalte societăţi instituite în mai

tóte ţările, şi din parte-Mi nu Měîndoesc că–sprijinită prin

bărbaţii nostri de sciinţă–ea îşi va îndeplini misiunea ei

şi, prin carte şi opuri geografice îngrijite, va scte ţéra din

regiunea necunoscutului.

Intrevederea Impăratului Rusiei cu Impèratul Austriei la

Eger.

Sesiunea de primăvară a Sfîntului Sinod se închide.

Camera Deputaţilor votéză cu 68voturi contra 22 tractatul

comercial cu Austro-Ungaria. In urma acestui vot, oposiţiunea

părăsesce Camera.

Camera Deputaţilor votéză împrumutul de 63%, milióne lei

pentru Societatea acţionarilor căiei ferate române.

Măria Sa Dómna asistă la esamenele Asilului Elena-Dómna.

Se face o nouă întocmire a comunelor din tétă ţéra.

Se promulgă legea pentru construirea de clădiri militare cu

un fond de 7/, milióne lei.

La întórcerea Sa de la Ems, Impératul Germaniei face o vi

sită Impăratului Austriei la Ischl.

In Erzegovina isbucnesce o revoltă, care iea dimensiuni tot

mai mari.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitére se închide

prin următórele Mesagii Domnesci :

Domnilor. Senatori,

Indeplinindu-se astăqi terminul sesiunii extraordinare

prelungite a Corpurilor legiuitre,sunt fericit de a vă puté

mulţumi pentru prea însemnatele lucrări ce aţi săvîrşit

în decursul ei.

Aţi fost chemaţi a părăsi interesele D-V6stre private în

1875

Iunie 15 (27)

Iulie

16 (28)

27 (9)

28 (10)

1 (13)

2 (14)

3 (15)

4 (16)
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1875

Iulie 4 (16) timpul cel mai greu şi a vé ocupà numai de interesele pu

blice urgente. Dar jertfa ce aţi adus-o a fost pentru în

zestrarea ţării cu legi de cea mai mare importanţă. In deo

sebi Convenţiunea comercială,pe care aţi primit-o,încheiată

între România şi Austro-Ungaria, darea construirii liniei

drumului de fer Ploesci-Predél, convenţiunea cu supuşii

francesi Lemaître şi Bergman şi legea pentru răscumpă

rarea unei părţi a drumului de fer Roman-Vîrciorova, au

dovedit din nou cu câtă prudenţă şi cu cât patriotism lu

minat sciţi a judecă trebuinţele ţării în năuntrul ei şi în

relaţiunile ei internaţionale.

Cestiuni de acéstă natură sunt tot-deauna înconjurate

de mari greutăţi, şi nu puţin contribuie la acest fapt mul

ţimea intereselor ce le ating şi felurimea consecinţelor în

depărtate ce le produc. In curînd însă va veni timpul unde

se va înţelege de toţi cât de însemnată şi cât de bine

făcătóre a fost opera D-V6stre în acestă privinţă şi veţi

fi mîndri de a fi conlucrat la o adevărată întărire a viito

rului economic şi politic al României.

Incă odată vă mulţumesc şi, în virtutea art. 95 din Con

stituţiune, declar închisă sesiunea extraordinară prelun

gită a Corpurilor legiuitére.

Dat în Bucuresci, la 4 Iulie 1875. (AIR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Catargiu; Ministrul Resbelului,General de divisiune I. Em.

Florescu; Ministrul Afacerilor străine, B. Boer e scu; Mi

nistrul Justiţiei, Al. Lahovari; Ministrul Finanţelor, G. Gr.

Cantacuzino; Ministrul Agriculturii, Comerciului şi Lucră

rilor publice, T. Rosetti; Ministrul Cultelor şi al Instruc

țiunii publice, T. Maiorescu.

Domnilor. Deputaţi,

Indeplinindu-se astăqi terminul sesiunii extraordinare

prelungite a Corpurilor legiuitére, sunt fericit de a vă puté

mulţumi pentru prea însemnatele lucrări ce aţi săvîrşit

în decursul ei.

Aţi fost chemaţi a părăsi interesele D-Vóstre private în

timpul cel mai greu şi a vé ocupà numai de interesele pu

blice urgente. Dar jertfa ce aţi adus-o a fost pentru în
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zestrarea ţării cu legi de cea mai mare importanţă. In deo

sebi Convenţiunea comercială,pe care aţi primit-o,încheiată

între România şi Austro-Ungaria, darea construirii liniei

drumului de fer Ploesci-Predél, convenţiunea cu supuşii

francesi Lemaître şi Bergman şi legea pentru răscumpă

rarea unei părţi a drumului de fer Roman-Vîrciorova, au

dovedit din nou cu câtă prudenţă şi cu cât patriotism lu

minat sciţi a judecă trebuinţele ţării în năuntrul ei şi în re

lațiunile ei internaţionale. -

estiuni de acéstă natură sunt tot-deauna înconjurate

de mari greutăţi, şi nu puţin contribuie la acest fapt mul

ţimea intereselor ce le ating şi felurimea consecinţelor în

depărtate ce le produc. In curînd însă va veni timpul unde

se va înţelege de toţi cât de însemnată şi cât de bine

făcătóre a fost opera ID-Vóstre în acestă privinţă şi veţi

fi mîndri de a fi conlucrat la o adevărată întărire a vii

torului economic şi politic al României.

Incă o dată vă mulţumesc şi, în virtutea art.95 din Con

stituţiune, declar închisă sesiunea extraordinară prelun

gită a Corpurilor legiuitére.

Dat în Bucuresci, la 4 Iulie 1875. (ARC)L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L.Catargiu; Ministrul Resbelului,General de divisiune I. Em.

Fl or e scu; Ministrul Afacerilor străine, B. Boer e scu; Mi

nistrul Justiţiei, Al. Lah ova ri; Ministrul Finanţelor, G. Gr.

Canta cuzi no, Ministrul Agriculturii, Comerciului şi Lucra

rilor publice,T. Rosetti; Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii

publice, T. Maiorescu.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză pe platoul de la Cotroceni pe

recruţii tuturor corpurilor din capitală.

Alteţa Sa Serenisimă primesce la Palatul din Cotroceni pe

toţi elevii şclelor militare înălţaţi la gradul de sub-locotenent.

Se promulgă legea pentru organisarea administrațiunii do

meniilor şi pădurilor Statului.

AA. LL. Domnul şi Dómna plécăpentru apetrece vara la Sinaia.

Guvernul italian procedéză mai energic contra Episcopilor

cari se arată renitenţi.

Se promulgă legea pentru construirea liniilor ferate Ploesci

Predél şi Adjud-Ocna.

In Muntenegru şi în Sèrbia domnesce o mare iritaţiune din

1875

Iulie 4 (16)

Aug.

8 (20)

19 (31)

22 (3)

1 (13)
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1875

Aug. 1 (13)

4 (16)

10 (22)

causa turburărilor din Bosnia şi Erzegovina. Austria, Rusia

şi Germania ieaú înţelegere pentru localisarea insurecţiunii.

Lăcustele fac mari pagube în părţile sud-ostice ale ţării.

Cu ocasiunea ceremoniei pentru punereapetrei fundamentale

la Castelul Peleş, Alteţa Sa Serenisimă, luând ciocanul, dice:

Să se ridice acest Castel şi să fie într-o di légănul Di

nastiei Nóstre şi al ţării.

Apoi se aşéză următorul Chrisov Domnesc de fundațiune:

CAROL I

Din graţia lui Dumnedeü şi prin voinţa naţională, Domn

al Românilor.

La toţi de faţă, şi viitori sănătate.

Astădi, Duminecă, la 10 August, 1875, Noi Carol de

Hohenzollern, Domn al Românilor,în al trei-deci şi şésele

an al nascerii Nóstre, dimpreună cu Elisabeta Dómna,

scumpa Nóstră Soţie, şi cu ajutorul celui A-Tot-Puternic,

am pus temelia Castelului Peleş, pe moşia Nóstră Pétra

Arsă, în vecinătatea sfintei mănăstiri Sinaia, zidită la anul

1695 de către Spătarul Michail Cantacuzino.

Clădirea acestui Castel s'a început în anul al decelea

al Domniei Nóstre, fiind Preşedinte al Consiliului de Mi

nistri D-l Lascar Catargiu, Preşedinte al Senatului I. P.

S. Sa Metropolitul Primat Calinic Miclescu şi Preşedinte

al Adunării Deputaţilor Principele Dimitrie Ghica, iar sta

reţ al sf. mănăstiri Sinaia S. S. Archimandritul Onufrie.

In acelaşi an sa început şi construcţiunea drumului de

fer, care va legà oraşul Ploesci cu Braşovul, prin valea

Prahovei.

Drept care am subscris acesta, spre a Nóstră pome

nire în vécurile viitére.

Turcia acceptă mijlocirea oferită de cele trei mari Puteri

orientale pentru pacificarea Bosniei şi a Erzegovinei,
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Ministrul de Răsboiu,General Florescu,seîntórce din Rusia,

unde luase parte la manevrele mari rusesci.

Societatea acţionarilor căiei ferate române refusă împru

mutul de 65%, milióne lei în condiţiunile oferite de Guvernul

român.

Se ieaú disposiţiuni pentru concentrarea şi manevrele de

tómnă ale trupelor.

Austria serbéză centenarul încorporării Bucovinei şi fundéză

o Universitate la Cernăuţi. Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul

dăruesce oraşului Iaşi bustul Domnului Grigorie Ghica.

Turcia se declară în faliment, reducând plăţile cu 50 la sută.

D-l Coloman Tisza e numit Preşedintele Consiliului de Mi

nistri unguresc.

Impëratul Germaniei face o visită Regelui Italiei la Milano.

Alteţa Sa Serenisimă,plecând din Sinaia, sosesce în Bucuresci.

Alteţa Sa Serenisimă întreprinde o călătorie în ţéră,pentru a

visità mai multe districte şi a asistà la manevrele de tömnă ale

Divisiunilor III şi IV la Iaşi şi la Furceni.

La prândul din Iaşi, Alteţa Sa Serenisimă ridică următorul

tOaSt:

Fericit de cordiala şi frumésa primire ce Mi-a făcut

Ieşenii astădi, ca tot deauna când am venit în mijlocul

lor, mulţumesc din inimă pentru sentimentele de dragoste

ce-Mi exprimaţi în numele oraşului. Ridic acum acest pa

har pentru prosperitatea a adoua capitală a ţării şi în să

nătatea cetăţenilor ei.

La intrarea în Bîrlad, Alteţa Sa Serenisimă réspunde la cu

vintele de bună-venire ale Primarului:

De mult doriam a visità districtul şi oraşul Bîrlad, unde

n'am fost de 7 ani. Cu cea mai mare plăcere dar am

venit astădi în mijlocul D-Vóstre şi vă mulţumesc pen

tru urările bine simţite ce-Mi exprimaţi în numele ora

şului şi pentru primirea frumésă cu care Mé întimpinaţi

astădi.

La Bîrlad, Alteţa Sa Serenisimă visitéza şcólele şi spitalele.

Alteţa Sa Serenisimă,întorcându-Se în Capitală, inspectéză pe

1875

Aug. 18 (30)

Sept. 2 (14)

11 (23)

22 (4)

- 24 (6)

Oct. 4 (16)

6 (18)

11 (23)

14 (26)

16 (28)

26 (7)
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Oct.

1875

26 (7)

28 (9)

Nov. 2 (14)

4 (16)

platoul de la Bănésa trupele concentrate din Divisiunea II te

ritorială.

Alteţa Sa Serenisimă se întórce la Sinaia.

AA. LL. Domnul şi Dómna ieaú reşedinţa de érnă în Palatul

din capitală.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de di pe tótă őstea:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Concentrarea armatei active prin centrurile divisiunilor

teritoriale şi grabnicul apel la care a răspuns clasele re

servei din anul 1870 şi 1871,încorporaţi printre rîndurile

armatei permanente, a dat anul acesta resultate forte

mulţumitóre pentru viitorul armatei nőstre.

Ne-am putut încredinţă atât în persénă la divisiunile 4,

3 şi 2, cât şi prin Ministrul Nostru de Resbel în 1-a di

visiune, de buna stare în care sa găsit armata permanentă

cum şi cea teritorială.

Am constatat progres de instrucţiune, rémâindînsă mult

de făcut, mai cu semă în ceea ce privesce tirul, astă parte

atât de importantă a instrucţiunii militare şi asupra căreia

chem cea mai seriósă luare aminte a şefilor de corpuri.

Concentrările acestui anpe divisiuni au avut mai ales drept

scop stricta aplicare a reglementelor; am recunoscut un

adevărat progres, dar sunt dator a recomendă mai cu deo

sebire comandanţilor de divisiuni teritoriale instrucţiunea

cadrelor în dorobanţi şi călăraşi.

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi ai armatei perma

nente şi teritoriale, vă mulţumesc pentru stăruinţele ce

aţi pus, precum şivouë celor din gardele orăşenesci, cari

aţi înlesnit mobilisarea trupelor nostre.

ADat în Bucuresci, la „ Noembre z&75.

CAROL.
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D-l B. Boer e scu demisionând din Cabinet, d-l L. Cat a rgiu,

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne, este

însărcinat cu interimul Ministeriului Afacerilor străine.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză pe platoul de la Cotroceni al

2-lea regiment de artilerie şi un regiment de roşiori, regimentele

1, 3, 6 de linie, batalionul de geniu şi un batalion de vînători.

Alteţa Sa Serenisimă deschide sesiunea ordinară a Corpurilor

legiuitóre prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Am venit cu cea mai mare plăcere în mijlocul D-V6stre

pentru a deschide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitére.

După ce, prin legile şi resursele votate în legislatura

trecută, ţéra a îndeplinit esact obligaţiunile contractate în

anii de mai înainte şi s'a pus pe calea unei temeinice or

ganisări, este momentul venit de a ne opri cu creaţiuni nouă

şi a da poporului timpul neapărat trebuincios pentru a se

folosi de ceea ce a dobândit.Mai töte proiectele de legi cari

vor formà obiectul desbaterilor D-Vóstreîn decursul acestei

sesiuni sunt dejà depuse pe biuroul Camerei.

Domnilor. Deputaţi,

Prima cestiune de care veţi avé a vă ocupà este bud

getul rectificativ pentru anul viitor.Cum sciţi, acest budget

a fost votat cu un deficit de 7 miline, a cărui acoperire

prin nouë resurse rămâneă a vi se propune de către Ministe

riú în acéstă sesiune. Principala măsurăînsă,ce v"o propune

Guvernul Meü, este o energică reducţiune a cheltuielilor în

tóte ramurele administrative. Amânând pentru mai târqiú

unele îmbunătăţiri, restrîngând töte cheltuielile la strictul

necesar şi propunându-vă,pentru neînsemnata sumă ce mai

rămâne, alte mijlce,Guvernul este în posiţiune a vă pre

sentà budgetul anului viitor echilibrat, fără a impune ţării

sarcini nouë.

Acéstă stare de lucruri o constat şi v"o anunţ cu mul

ţumire. Ea va contribui a întări creditul Statului în afară

şi a da dreptate acelora cari a sciut a despărţi desvol

tarea economică a României de vicisitudinele finanţiare ale

altor State, ce nu ne ating întru nimic.

1

Nov.

875

7 (19)

11 (23)

până la

13 (25)

15 (27)
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Nov. 15 (27)

16 (28)

20 (2)

27 (9)

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Relaţiunile néstre cu Statele străine sunt din cele mai

satisfăcătre. Negociări sunt pendinte pentru a regulă prin

nouă convenţiuni interesele comune şi a strînge mai de

aprópe legăturile ce ne unesc cu Puterile garante.

Evenimentele ce se petrec în cea-laltă parte a Dunării,

nu puteam decât a le urmări cu o vie atenţiune. Mulţumită

posiţiunii nstre favorabile, am fost până acum în stare

a continuă calea pacinicei reorganisări în lăuntru, care răs

punde aşă de mult la trebuinţele naţiunii. Aceste trebuinţe,

deplina şi libera desvoltare economică a ţării şi înaintarea

ei spre posiţiunea ce-i este indicată atât prin însemnătatea

teritorială cât şi prin crescândul progres al poporului, vor

fi şi pentru viitor regulatorii politicei néstre.

Ţéra urmăresce cu interes desbaterile D-Vóstre şi Eă

sper că, şi în acestă sesiune,Corpurile legiuitére vor con

tinuă în linişte şi în armonie cu Guvernul Me îndepli

nirea misiunii lor.

Dumneqeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Bucuresci, 15 Noembre 1875.

(AIR() IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi

ad-interim la Afacerile străine, L. Catargiu; Ministrul de

Resbel, General de divisiune Ioan Em. Florescu; Ministrul

Justiţiei, Al. Lah ova ri; Ministrul Finanţelor, G. Gr. Can

ta cuzi no; Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice, T.

Maior escu; Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor

publice, T. Rosetti.

Se deschide sesiunea de tâmnă a Sfîntului Sinod.

Rămânând fără resultat negociările între Austria şi Ungaria

pentru reînnoirea tractatului de comerciu,Ungaria denunţă ve

chiul tractat.

Prin Decret Domnesc se autorisă funcţionarea în ţéră a So

cietăţii « Banca de Bucuresci.

Din museul capitalei se fură tesaurul de la Petrésa, care este

regăsit mai târliü.

La Adresa Camerei Deputaţilor, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:
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Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Primesc cu o plăcere atât mai mare Adresa Adunării

legiuitóre, cu cât ea afirmă şi mai tare armonia ce dom

nesce şi acum între Representațiunea ţării şi Guvernul Mei.

Acéstă armonie este de cea mai mare importanţă în

împrejurările de faţă. Unirea face pururea tăria unei ţări;

ea ne-a permis până acum de a privi cu linişte, dar nu şi

cu nepăsare, cele ce se întîmplă în vecinătatea nőstră.

Simțemintele ce exprimaţi le împărtăşesc şi Eü; ele vor

inspiră şi pe Guvernul Me.

Vă mulţumesc şi în numele Dómnei pentru bunele urări

ce Ni le rostiţi.

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Înalt Prea Sfinte Părinte,

Domnilor. Senatori,

Primesc cu o vie mulţumire AdresaSenatului şi sunt fe

ricit a vedé, din cuvintele D-V6stre, buna înţelegere în

care vă aflaţi cu Ministeriul Me.

Cu drept cuvînt vă bucuraţi de creditul Statului,în a

cărui menţinere stăruesce Guvernul împreună cu Repre

sentațiunea ţării. Acest credit a fost şi este, mai ales în

împrejurările de astădi, una din temeliile prosperităţii şi

demnităţii naţionale.

Constat asemenea cu satisfacţiune aprobarea ce aţi dat

politicei Guvernului Me în faţa evenimentelor ce se pe

trec în ţările de peste Dunăre.

Noi toţi dorim a continuă în pace organisarea ţării în

năuntru şi, tari în mijlócele nóstre de apărare şi sub scu

tul Puterilor garante, putem aşteptă viitorul cu încredere.

Vă mulţumesc pentru urările ce Ne exprimaţi.

1875

Nov. 27 (9)

Nov. 30 (12)
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1875

1 (13)

2 (14)

Dec.

6 (18)

17 (29)

18 (30)

19 (31)

21 (2)

Alteţa Sa Serenisimă visitéză Cercul ofiţerilor.

Pentru a preveni pretenţiunilor Puterilor, Sultanul publica

o iradea de reforme pentru întreg Imperiul Otoman.

D-l Coloman Tisza, Preşedintele Consiliului de Ministri al

Ungariei, se pronunţă în Cameră în mod hotărît contra ori

cării intervenţiuni în afacerile Turciei şi în contra unei ane

xări de provincii.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză teatrul restaurat al capitalei.

Sesiunea de tâmnă a Sfîntului Sinod se închide.

Austria, Rusia şi Germania convin asupra măsurilor de pa

cificare pentru Bosnia şi Erzegovina şi se adreséză către Ca

binetele din Londra, Paris şi Roma,pentru a le cere sprijin.

Cabinetele austro-ungare se întrunesc la Viena în conferinţe

comune, pentru a resolvi cestiunile de transacţiune. Discuţiu

nile rămân fără resultat, din causa pretenţiunilor exagerate ale

Ungariei.



ANUL 1876

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de li:

Ostaşi,

Ved cu o mîndrie adevărat naţională că voi Îmi ofe

riţi la fie-care reînnoire a anului ocasiunea de a vă mul

ţumi pentru progresul simţitor, ce aţi continuat a face în

anul încetat.

Acésta e de cel mai bun augur pentru viitorul insti

tuţiunii nőstre militare. Vă mulţumesc şi vă urez an bun

şi fericit,

ADa/ în Zucuresci, la 7 /anuarie vS76. CAROL.

D-lWindhor st, capulultramontanilor germani,se pronunţă

în contra ori-cărui compromisîn cestiunea « Kulturkampfului».

Camera Deputaţilor din Ungaria primesce cu mare majori

tate reforma municipală după propunerile d-lui Tisza.

Primul Ministru L. Catargiu este atacat în stradă cu ba

stonul de un individ scos din slujbă, anume Par aschivescu.

Francisc De ák încetéză din viéţă.

Se promulgă legea prin care se aprobă învoiala dintre Gu

vernul român şi austro-ungar relativă la Convenţiunea telegra

fică internaţională de la St. Petersburg.

Ministrii G. Gr.Cantacuzino (Finanţe) şi T. Maiorescu

(Culte şi Instrucţiune publică) demisionéză. Se numesc: Ioan

Str a t, Ministru de Finanţe; Ioan Bălăceanu, Ministru

al Afacerilor străine; P. P. Carp, Ministru al Cultelor şi In

strucţiunii publice.

Trei-deci de ani de Domnie. 23

Ian.

1876

1 (13)

5 (17)

7 (19)

13 (25)

17 (29)

24 (5)

30 (12)
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1876

Feb. 1 (13)

- 2 (14)
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Mart. 3 (15)

Alteţa Sa Serenisimă presidéză adunarea generală a Societăţii

Geografice Române.

Turcia acceptă aprópe tóte pretenţiunile de reforme cuprinse

în nota Comitelui Andrássy.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză esposiţiumea de bele-arte şi ate

lierul pictorului Teodor Aman, directorul Şclei de bele

arte.

Şefii insurecţiunii din Erzegovina, întruniţi la Suttoria, res

ping reformele acordate de P6rtă, pe motiv că ar lipsi ori-ce

garanţie pentru realisarea lor. Şefii insurecţiunii din Bosnia

ieaú aceeaşi resoluţiune.

Pórta acordă, dar fără succes, o amnistie generală, dacă in

surgenţii vor depune armele şi fugarii se vor întórce pe la ca

sele lor.

P.S.Sa Archiereul Ghena di e Pitesc e a nu este ales Epis

cop al eparchiei Argeş.

D-l D. Ghica demisionéză din demnitatea de Preşedinte al

Camerii Deputaţilor.

P. S. Sa Archiereul Gh en a di e Pitesce a nu este întarit

în scaunul de Episcop al eparchiei Argeş.

Se institue medalia Bene-Merenti.

Cu ocasiunea investiturii solemne a P. S. Sale Episcopului

Ghena die, Alteţa Sa Serenisimă îi adreseză următérele cuvinte:

Mulţumesc Prea Sfinţiei Tale pentru sentimentele ce-Mi

exprimi şi-Ţi urez ani mulţi şi fericiţi pe acest vechi

scaun episcopal de la Curtea-de-Argeş, care ne aduce

aminte timpurile glorise ale străbunilor noştri.

Se promulgă legea pentru recrutarea armatei.

Senatul, ameninţând a luà o atitudine oposiţionistă contra

Guvernului, este disolvat şi sesiunea Camerii Deputaţilor se

închide prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Deputaţi,

In urma disolvării Senatului, lucrările Camerii ne mai

putând continuă, închid astădi sesiunea Adunării legiui

tóre, care fusese prelungită până la 10 Martie.

Inainte de a Mě despărţi de D-Vóstre, Domnilor Depu

taţi, vă arăt tétă mulţumirea Mea pentru sprijinulînţelept

care l'aţi dat Guvernului Mel în tot cursul acestei sesiuni.

Menţinând şi de aci înainte armonia ce trebuie să dom
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néscă între marile puteri ale Statului, veţi întări acea stabi

litate binefăcătre, care în mijlocul unor evenimentegrave

ne-a câştigat încrederea Europei şi asigurat pacinica des

voltare a ţării.

CAROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru de Interne,

L. Catargiu;Ministrul de Resbel,General de divisiune I. E m.

Florescu; Ministrul Justiţiei,Al. Lah ova ri; Ministrul Agri

culturii, Comerciului şi Lucrărilor publice, T. Rosetti; Mi

nistrul Finanţelor, I. Strat; Ministrul Afacerilor străine,

I. Bălă c ea nu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

P. P. Carp.

Se publică tariful general al vămilor.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză şcóla militară,şcéla divisio

nară, şcla cadrelor de dorobanţi, escadronul de gendarmi,ba

talionul de genii (la casarmă), divisionul de pompieri şi com

pania de gendarmi pedestri (la casarmă), şcóla specială de

cavalerie, escadronul trenului de echipage, regimentul 2 de

artilerie, pirotechnia, divisionul din regimentul 1 de roşiori şi

divisionul din regimentul 2 de roşiori, stabilimentul de artile

rie, magasia centrală,regimentul 3de dorobanţi,compania uvri

erilor de administraţiune, regimentul 6de linie,batalionul 1 de

vînători, escadronul de călăraşi Ilfov şi regimentul 1 de linie.

Se semnéză Convenţiunea de comerciu şi navigaţiune între

România şi Rusia.

Partidul naţional-liberal publică un manifest-program.

Se autorisă funcţionarea Societăţii zacharine de la Chitila.

Se promulgă legeapentru admisibilitatea şiînaintarea înfunc

ţiuni judecătoresc.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de di:

La inspecţia ce am făcut în persénă şcólelor şi tru

pelor din garnisóna Bucuresci, am constatat cu o vie

mulţumire un adevărat progres, atât în instrucţiunea tru

pelor cât şi în modul de a presentà unităţile militare de

către comandanţii lor respectivi.

Ministrul Nostru de Resbel este însărcinat a comunicà

la toţi şefii de corpuri observaţiunile ce am făcut asupra

Mart. 3 (15)

5 (17)

» 8 (20)

până la

27 (8)

16 (28)

17 (29)

20 (1)

31 (12)
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aplicării reglementelor nőstre tactice şi pe acelea cari, fiind

de un interes general, urméză a fi cunoscute şi în cele

lalte divisiuni militare teritoriale.

ADat in Bucuresci, la 7 Martie 1876.

CAROL.

Ministrul de Lucrări publice, d-l T. Rosetti demisionéză.

D-l Al. Lahovari, Ministrul Justiţiei, este însărcinat cu inte

rimul Ministeriului Lucrărilor publice.

Alegerile pentru Senat dând în majoritate un resultat favo

rabil liberalilor, întreg Cabinetul demisionéză.

Austria provécă pe fugarii din Bosnia şi Erzegovina să se

întórcă la căminele lor, declarându-le tot de-odată că în viitor

nu sevor mai bucură ca până acî de sprijinul Guvernului austro

ungar. Fugarii rămân cu téte aceste pe teritoriul Austro-Un

gariei.

Noul guvern (al XI-lea) se constitue în următorul mod:Ge

neral Florescu, Ministru de Răsboiü, ad-interim la Interne

şi Preşedinte al Consiliului de Ministri; General Christian

Tell, Ministru de Finanţe; Paul Viore a nu, Ministru de Jus

tiție; Dimitrie Korné,Ministru al Afacerilor străine;Alexan

dru Orăscu,Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii publice;Ge

neral Tobi a s Gherghel, Ministru al Lucrărilor publice.

Cu ocasiunea serbării aniversare a dilei nascerii şi a procla

mării Sale ca Domn al României, Alteţa Sa Serenisimă ridica

la prândul de la Palat următorul toast:

Mulţumind pentru urările ce-Mi exprimaţi, ridic acest

pahar în onorul ţării şi al armatei,pe care le privesc în

tot-deauna cu dragoste şi încredere. Sunt sigur că Dum

nedei va întinde mâna sa puternică asupra României şi

va luâ în paza sa scumpa nőstră ţéră.

In sănătatea D-Vóstre!

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitre se deschide

prin următórele Mesagii Domnesci :

Domnilor. Senatori,

In urma disolvării Senatului şi nouălor alegeri,v'am con

vocat astăqi, la 15 Aprilie,în sesiune extraordinară, atât
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pentru a Mě conformà art. 95 din Constituţiune care, în

cas de disolvare a uneia din Adunări, cere convocarea Cor

purilor legiuitére în terminul legal, cât şi spre a vă in

vità să daţi cestiunilor finanţiare soluţiunea ce ţéra aştéptă

cu nerăbdare.

Veţi avé a vë ocupà tot odată, Domnilor Senatori, şi de

alte proiecte de legi, cari nu pot aşteptà sesiunea ordinară

a Corpurilor legiuitére.

Dumnedeü să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Sesiunea extraordinară a Senatului este deschisă.

A IR() L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Resbel şi ad

interim la Interne,General de divisiune I. Em. Florescu; Mi

nistrul Finanţelor, General Chr. Tell ; Ministrul Justiţiei,

D. P.Vioreanu; Ministrul Trebilor straine, D. Korné;Minis

trul Cultelor şi al Instrucţiunii publice, Al. Oréscu; Minis

trul Agriculturii,Comerciului şi al Lucrărilor publice, General

T. Ghergh el.

La 15 Aprilie 1876, Bucuresci.

Domnilor. Deputaţi,

In urma disolvării Senatului, Eu am convocat, conform

art.95 din Constituţiunea ţării, noul Senatîn terminul legal,

astăqi, 15 Aprilie.

Fiind-că,după art.81 din Constituţiune, se cere ca de-odată

să funcţioneze ambele Corpuri legiuitére, v'am convocat

şi pe D-V6stre în sesiune extraordinară.

Veţi avé a vă ocupà în acéstă sesiune, Domnilor De

putaţi, cu lucrări rămase din sesiunea trecută, precum şi

cu alte proiecte de legi, cari nu pot aşteptà sesiunea or

dinară a Corpurilor legiuitére.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor este des

chisă.

("A R()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Resbel şi

ad-interim la Interne, General de divisiune I. E m. Florescu;

Ministrul Finanţelor, General Chr. Tell; Ministrul Justiţiei,

D. P, Vior ea nu; Ministrul Trebilor străine, D. Korné; Mi

1876

Apr. 15 (27)
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nistrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice, Al. Oréscu; Mi

nistrul Agriculturii, Comerciului şi al Lucrărilor publice, Ge

neral T. Gherghel.

La 15 - 1/prilie 1876, Bucuresci.

Senatul alege ca Vice-preşedinţi pe d-nii Manola ch e Co

sta che şi G. Vern escu, din oposiţiune.

Miseria finanţiară a Turciei iea proporţiuni insuportabile.

In Bulgaria circulă o petiţiune către Pörtă, prin care se

cer instituţiuni constituţionale şi transformarea provinciei în

Regat.

Alteţa Sa Serenisimă iea parte la serviciul divin din biserica

Sfîntul Gheorghe-Nou şi merge apoi la cartierul regimentelor

3 şi 6 de linie, pentru a luà dejunul împreună cu corpul ofi

ţerilor. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă ridică urmă

torul toast :

Sunt fericit de a Mě aflà astădi în mijlocul D-Vóstre

la serbarea regimentelor al 3-lea şi al 6-lea. Ridic acest

pahar în sănătatea acestor regimente, cari fac o parte

demnă din armata nőstră şi cari în tóte ocasiunile, la

esercițiuri, la inspecţiuni şi la manevre, au sciut a-şi atrage

mulţumirea Mea.

Alteţa Sa Serenisimă adaoge apoi:

Sunt acum aprépe doi ani de când regimentul al 6-lea

de infanterie de linie a serbat o di care va figură ca un

fapt istoric în analele sale, atunci când am numit pe Al

teţa Sa Principele Milan al Sérbiei Şef al acestui regiment

ca un semn de înfrăţire între amîndoué armatele. Ridic

acest toast în sănătatea Inaltului D-Vóstre Şef, Principele

Milan Obrenovici IV.

AA. LL.Domnulşi Dómna asistă la târnosirea capelei Elisabeta

de la Asilul Elena-Dómna.

Ministrul Justiţiei,d-l PViore a nu, demisionéză şi d-l Dimi

tri e Korné, Ministrul Afacerilor străine, e însărcinat cu in

terimul Ministeriului Justiţiei.

In Bulgaria isbucnesce revoluţiunea,
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Consulii german şi frances din Salonic sunt ucişi de popora

ţiunea agitată.

IntregCabinetul demisionéză. Noul Ministeriü (al XII-lea) se

forméză ast-fel:Manola ch eCostache, Ministru al Lucrărilor

publice şi Preşedintele Consiliului de Ministri; M. Kogălni

ce a nu, Ministru al Afacerilor străine; Ioan Brătianu, Mini

stru de Finanţe; G. D. Vern escu, Ministru de Interne ; Co

lonel G.Slăni ce a nu,Ministru de Răsboiü;G. Chiţu, Ministru

de Culte şi Instrucţiune publică; Michail Pher e c hid e, Mi

nistru de Justiţie.

Noul Guvern naţional-liberal dă cetire în Cameră şi Senat

programului ministerial.

A. S. Principesa Maria de Wied sosesce în Capitală.

La Adresa presentată de Senat, Alteţa Sa Serenisimă rés

punde :

Ina// Prea Sfinte Părinte,

Domnilor. Senatori,

Primesc cu o deosebită plăcere Adresa Senatului şi vă

mulţumesc pentru sentimentele şi urările ce-Mi exprimaţi.

Cea mai vie a Mea dorinţă este de a merge pururea

strîns legat cu ţéra, a întări instituţiunile sale şi a asigură

ast-fel desvoltarea şi consolidarea Statului român.

NuMěîndoesc că GuvernulMe,cu concursul D-Vóstre

şi al ţării, va învinge töte greutăţile cari ne preocupă

astădi.

Plin de acestă încredere, vă mulţumesc încă odată în

numele Meu şi al Dómnei pentru expresiunea devotamen

tului ce Ne arătaţi.

Se deschide sesiunea de primăvară a Sfîntului Sinod.

In Delegațiunile austro-ungare,Comitele An drássy face de

claraţiuni pentru menţinerea păcii şi pentru realisarea refor

melor în provinciile creştine aleTurciei (status quo amélioré).

Austria, Germania şi Rusia convin asupra unui Memorand

în afacerea pacificării Turciei, care Memorand se comunică şi

celor-lalte Puteri.

1876
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Camera Deputaţilor este disolvată şi sesiunea Senatului se

închide prin următorul Mesagiul Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Aţi fost convocaţi în sesiune extraordinară, pentru a

vë constitui şi pentru a da o soluțiune cestiunilor finan

țiare.

Constituirea aţi făcut-o în virtutea prerogativelor con

stituţionale ce vă revin de drept, şi aţi pus tétă buna-vo

inţă de a resolvà cestiunea finanţiară în conformitate cu

nevoile ţării şi cu cererea Guvernului Meü.

Vé exprim dar mulţumirile Mele.

Disolvând astăqi Adunarea Deputaţilor;

In virtutea art. 95 din Constituţiune,

Eü declar sesiunea extraordinară a Senatului închisă.

Dat în Bucuresci, la 3 Maiă 1876.

("AR()IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Lucrărilor

publice, Manolache Cost a che; Ministrul Trebilor străine,

M. Kogălnic e anu; Ministrul Finanţelor, Ioan Bratianu;

Ministrul de Interne, G. D. Vern escu; Ministrul de Resbel,

Colonel G. Slăni ce a nu; Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii

publice, G. Chiţu; Ministrul Justiţiei, M. Ph erechide.

In Belgrad sosesc, afară de Generalul rus Cern aieff, mai

mulţi ofiţeri ruşi, cari intră în armata sârbésca.

Cassa de dotaţiune a 6stei este autorisată a clădi cu suma

de 210.000 lei o şcólă pregătitóre militară.

Pe când Francia şi Italia se alatură la Memorandul celor

trei Puteri, Anglia iea o posiţiune particulară pentru apéra

rea Turciei.

Cu ocasiunea serbarilor naţionale,Alteţa Sa Serenisimă adre

séză armatei următorul Inalt Ordin de di:

Ostaşi,

Din diua în care România Imi încredinţă destinele sale,

preocuparea Mlea cea mai vie a fost organisarea armatei,

ale căreia tradiţiuni forméză una din marile glorii ale tre

cutului nostru.
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Prin armată, România a putut străbate lungile perióde

istorice, în cari a dispărut naţiuni altă dată puternice.

Vechile nőstre instituţiuni militare sunt astădi restabi

lite şi organisarea lor solidă va asigură scumpei néstre

patrii viitorul său.

Sunt dece ani de când urmez cu o vie satisfacţiune

progresele crescânde ce sa făcut prin concursul fie-că

ruia din voi; stăruiţi pe acestă cale, numai ast-fel veţi

răspunde la aşteptările ţării, care dejà a făcut atâtea

sacrificii spre a găsi în armată garanţia naţionalităţii şi

drepturilor sale.

Os/a şi,

Nu uitaţi nici odată cuvintele înscrise pe drapelul nostru.

Disciplina véstră este cel mai bun garant că veţi sci

a fi tot-deauna demni fii ai acelor eroi, cărora le dato

rim o patrie.

Din parte-Mi, voiü fi tot-deauna acolo unde interesul

ţërii Imi va însemnà locul.

AOa/ la ABucuresci, la Zo Alaii 1876. CAROL.

La felicitările presentate de diferite autorităţi şi corporaţiuni,

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Ministrului de Răsboiu:

Vă mulţumesc pentru urările ce-Mi exprimaţi în numele

armatei, care în cursul acestor dece ani ai Domniei Mele

Mi-a dovedit că este pătrunsă de aceste două mari vir

tuţi ostăşesci: credinţă şi disciplină. Sunt convins că şi

în viitor armata îşi va îndeplini în tot-deauna datoria şi se

va arătà ast-fel demnă de încrederea ce ţéra împreună

cu Mine punem într-însa. Incă odată, vă mulţumesc pen

tru devotamentul vostru.

Să trăéscă iubita nőstră armată!

1876

Maiü 10 (22)
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Sunt forte simţitor pentru plăcutele cuvinte ce-Mi adre

saţi în numele Corpului diplomatic şi consular. Mě simt

fericit de a puté exprimă în acestă ocasiune recunoscinţa

Mea pentru interesul bine-voitor ce Puterile garante şi

cele-lalte State Mi-a dovedit în cursul acestor dece ani.

Sper că şi în viitor voi puté comptà pe aceeaşi simpatie.

Primiţi, Domnilor, cele mai vii ale Mele mulţumiri de bu

nele urări ce-Mi adresaţi pentru fericirea Mea şi a Dómnei

şi pentru viitorul României.

Inaltului cler ortodox:

Inalţi Prea Sfinţii Metropoliţi

şi Prea Sfinţii Părinţii Episcopi şi 1rchierei,

Vă mulţumim pentru urările ce Ne exprimaţi şi simţim

o vie plăcere a Ne aminti cât aceşti dece ani ai domniei

Nóstre au fost de fructuoşi pentru stînta biserică autoce

fală română, restabilind-o pe antica ei basă canonică şi na

țională,

Să înălţăm cu toţii astădi şi în tot-deauna rugile nőstre

către A-Tot-Puternicul şi să-l rugăm să reverse nemăr

ginita sa milă şi bine-cuvîntare asupra scumpei néstre

patrii.

Clerului protestant:

Cu o deosebită satisfacţiune primesc urările ce-Mli ex

primaţi prin cuvinte atât de călduróse. Urmez necontenit

cu mare interes activitatea D-Vóstre şi sciü că,mai alespe

tărîmul şcélelor, aţi realisat multe resultate binefăcătóre.

Comunităţii mosaice:

Am ascultat cu plăcere cuvîntul D-Vóstre şi vă mul
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ţumesc pentru urările ce-Mi exprimaţi în numele comu- Maiu 10 (22)

nităţii de cult mosaic.

Senatului :

Domnule Vice-Preşedinte,

Domnilor. Senatori,

Felicitările ce-Mi adreséză Vice-Preşedintele celui dintâi

corp al ţării au un mare preţ pentru Mine.

Increderea ce am în tăria şi în lealitatea poporului ro

mân Mě îmbărbătéză în îndeplinirea misiunii, la care Pro

videnţa şi voinţa naţională M'aú chemat. In tóte momen

tele solemne, toţi Românii a sciut să se unescă frăţesce;

sunt convins că aşà vor urmà şi în viitor şi că cu toţii

împreună vom cooperă la fericirea şi mărirea patriei.

Inaltei Curţi de Casaţiune :

Domnule Preşedinte,

Domnilor Consilieri,

Ascultăm cu o vie mulţumire urările ce Ne presentă

Inalta Curte de Casaţiune şi de Justiţie.

Organ suprem al magistraturii ţării, acest mare corp

va fi, nu Ne îndoim, pe viitor ca şi în trecut, paladium

al legii şi al dreptăţii şi va sci a se ţiné în tot-deauna

la înălţimea la care la aşezat instituţiunile néstre.

Inaltei Curţi de Compturi:

Domnule Preşedinte

şi Domnilor Consilieri,

Primiţi mulţumirile Nóstre pentru urările ce Ne exprimă

Inalta Curte de Compturi. Nu Ne îndoim că activitatea şi

zelul acestei instituţiuni menite a da röde folositóre va sci,
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în tot-deauna, să corespundă la aşteptările ţării şi ale Nóstre."

Suntem forte simţitori pentru sentimentele ce cu acestă

ocasiune arătaţi familiei Nóstre.

Primarului Capitalei :

Domnule Primar,

Sunt astădi dece ani de când glasul unei naţiuni M'a

chemat a presidà la destinele ei.

Fără a-Mli ascunde dificultăţile unei sarcine atât de mari,

n'am védut în puternicul apel îndreptat către Mline de

cât o datorie de împlinit, o frumésă misiune de realisat:

acea de a ajutà un nobil popor, încercat şi oţelit de se

culare lupte şi suferinţe, în a-şi asigură o existenţă na

țională neatârnată şi a-şi păstrà neatinse scumpele sale

drepturi strămoşesci. Sunt mîndru a puté spune astădi

că nu Mé căesc de avîntul inimii Mele şi că încrederea

ce am pusîn naţiunea română a fost pe deplin justificată.

«Nimic fără Dumnedeü» este devisa Casei Mele; pe

HDînsul dar, A-Tot-Puternic, îl rog pururea spre a face pro

speră şi fericită scumpa nőstră Românie.

lPrimesc cu o deosebită plăcere, Domnule Primar, ex

presiunea sentimentelor ce-Mi rostiţi în acestă diîn numele

comunei Bucuresci, a acestui oraş care în aceşti dece ani

aîmpărtăşit cel dintâi şi împreună cu Mine amintirile Mele

cele mai scumpe şi mai duise ca Domn şi ca părinte.

Urez din inimă capitalei, care a făcut serióse progrese

în decursul acestor ani, să propăşéscă şi să devie din ce

în ce mai mult centrul nu numai al activităţii politice, dar

al vieţii intelectuale, comerciale şi industriale a României.

Vă mulţumesc în numele Dómnei şi al prea iubitei Mele

Sócre, Principesa de Wied,pentru bine-voitórele urări ce

le adresaţi.
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Corpului învăţămîntului public:

Domnule Rector şi Domnilor Decani,

Domnilor. Membri ai Consiliului superior al In

strucţiunii publice şi Domnilor Profesori,

Mě simţ cu deosebire fericit de a vedé în solemna di

de astădi adunaţi împrejurul Tronului bărbați din cei mai

distinşi şi stimaţi ai corpului învăţămîntului public. Mare

şi nobilă este misiunea ce acest corp are aîmplini în Stat,

căci el este chemat a formàgenerațiunile viitóre, cari ai să

priméscă de la noi preţiósa moştenire ce ne-a lăsat stră

bunii noştri.

Biserica şi şcla aú fost pentru dînşii sfinte sicriuri,în

cari a păstrat religia şi naţionalitatea nőstră, şipe când

cu o mână ei zidiaú mănăstiri şi templuri,în cari glori

ficaú pe Domnul, cu alta ei instituia chiar în timpurile

cele mai depărtate şcóle, de unde se revărsâ lumină şi se

întărià prin învăţătură consciinţa naţională.Ast-fel aúurmat

în al şépte-spre-decelea véc glorioşii Domni Matei Ba

sarab şi Vasilie Lupu, ast-fel aú urmat şi alţi Domni de

fericită şi eternă memorie.

Nu Měîndoesc, Domnilor, că şi D-Vóstre veţi sci în tot

deauna a vă arătâ demni de frumésa sarcină ce aveţi

asupra-vé şi că veţi insuflă tinerimii acele principii de re

ligiune şi de morală,fără de cari nu este adevăratăînvé

ţătură, acele sentimente de respect către lege şi de iubire

nemărginită către patrie, cari fac cetăţenii virtuoşi şi po

pórele mari.

Vă mulţumesc, Domnule Rector, pentru urările ce-Mi

adresaţi în numele Universităţii din Bucuresci, ale acestei

Universităţi de care sunt mîndru a se fi instituit în aceşti

dece ani ai Domniei Mele, completându-se în 1869 cu

câte patru facultăţi.

1876
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Fie ca acestă Universitate,împreună cu sora ei din Iaşi,

să devie adevărate facle ale sciinţei pentru némul românesc.

La prândul solemn dat la Palat, Alteţa Sa Serenisimă ro

stesce, după toastul I. P.S.SaleMetropolitului Primat,următé

rele cuvinte :

Iţi mulţumesc, Inalt Prea Sfinte Părinte, pentru urările

ce-Mi adresezi. Sunt mîndru de a vedé împrejurul Me

pe toţi bărbaţii politici cari în curs de dece ani a lucrat

împreună cu Mine la întărirea şi la desvoltarea ţării.

Intr-o ţéră constituţională trebuesăfie partide,cari se află

în lupte politice, însă trebue să fie şi ungând care unesce pe

toţi: iubirea pentru patrie. Pe acesttărîm tóte partidele îşi pot

întinde mâna.Să uităm dar astădi trecutul şi tot ce luptele

sale a putut avé câte odată de neplăcut şi,privind viitorul

cu încredere, să ne unim toţi într-o singură strigare:

Să trăiască scumpa nőstră Românie!

Alteţa Sa Serenisimă dă 5.000 lei pentru a se împărţi la să

racii din Bucuresci, Iaşi şi Craiova.

Pórta respinge Memorandul celor trei Puteri mari în ces

tiunea orientală.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Preşedintelui Consiliului de Mi

nistri următrea scris(re :

Domnule Preşedinte,

Ţéra întrégă,împreună cu capitala, sa asociat în modul

cel mai spontane şi mai călduros la serbarea celui de

al decelea aniversar al suirii Mele pe Tron. Cu acestă oca

siune Ne-aú venit, Dómnei şi Mie, felicitări din tóte jude

ţele, din unghiurile cele mai depărtate ale României. Am

primit cu mulţumire şi recunoscință semnele de iubire şi

de devotament, ce în acestă di memorabilă pentru Mine

Mi-a dat poporul Me; ele a fost pentru inima Mea ca o

răsplată pentru silinţele ce nepregetat am pus şi voi pune
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spre a vede prosperă şi fericită scumpa nőstră ţéră. Sim

patiile ce toţi Românii,fără deosebire de idei şi de opi

niuni, Mi-a arătat în acestă di, sunt dovada cea mai ne

tăgăduită că ţéra, ca şi Mine,înţelege că Tronul, cu totul

în afară de luptele şi deosebirile partidelor, are de mi

siune de a se inspiră pururea de voinţa naţiunii şi de a

întruni împrejurul să pe toţi Românii, pentru a lucrà la

consolidarea şi la mărirea patriei.

Te rog dar, Domnule Preşedinte, să fii interpretul

celor mai vii ale Mele mulţumiri către cler, către auto

rităţile Statului, către toţi particularii, pentru partea ce a

luat la serbarea dilei de 10Mai,făcând dintr-însa o adevă

rată sărbătóre de familie a naţiunii. Te rog să le arăţi ase

menea mulţumiri şi în numele prea iubitei Mele Sócre, Prin

cipesa de Wied, care cu acestă ocasiune a fost dimpreună

cu Noi obiectul unor aşă plăcute felicitări, cari a um

plut inima Sa de mumă de bucurie şi de recunoscinţă.

Primesce, te rog, Domnule Preşedinte, expresiunea sti

mei afectuóse ce-ţi păstrez.

Aucuresci, 12 Maii zS76. CAROL

AA. LL. Domnul şi Dómna, împreună cu A. S. Principesa de

Wi e d, visitéză Asilul Elena-Dómna.

Sultanul Abdul-Aziz este detronat şi-i urméză pe tron

Mura d V.

Sesiunea de primăvară a Sfîntului Sinod se închide.

Alteţa Sa Serenisimă asistă la serbarea tradiţională a Moşilor.

Se ratifică tractatul comercial încheiat la 10(22) Iunie 1875

cu Austro-Ungaria.

Revolta din Bulgaria e reprimată de armata turcéscă prin

mijlócele cele mai aspre şi mai crudi.

Cu ocasiunea punerii petrei fundamentale la zidirea şclei

primare din strada Clemenţei, Alteţa Sa Serenisimă rostesce ur

mătórele cuvinte :

Simt o mare plăcere de a pune astădi Insumi întâia

1876
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pétră a acestei şcle, care sper că va deveni o adevă

rată şcólă de model pentru capitală. Tot-deauna am avut

şi voiu avé un deosebit interes pentru instrucţiunea pri

mară, care este şi trebue să fie temelia învăţăturii nőstre

poporale; prin ea se pune întâi în inimle tinerimii să

mînţa sentimentului religios şi naţional.

Vă mulţumesc, Domnule Primar şi Domnilor Profesori,

de cuvintele ce-Mi adresaţi.

AA. LL. Domnul şi Dómna, împreună cu A. S. Principesa de

Wied, asistă la cursele militare anuale pe câmpia Florésca.

AA. LL. Domnul şi Dómna, împreună cu A.S. Principesa de

Wi e d, visitésă mănăstirea Pasărea şi Ospiciul Sf. Panteleimon.

Sêrbia adreséză Porţii un ultimat, prin care cere alipirea

Bosniei la Sèrbia.

Un comunicat al Guvernului român desminte scirile despre

mobilisarea armatei şi constată că, în faţa ostilităţilor dintre

Turcia şi Sârbia, s'a întărit paza la frontiera dunărénă.

Alteţa Sa Serenisimă asistă la esamenele generale de la Liceul

Sf.Sava şi de la şclele normale a Statului şi a Societăţii pen

tru învăţătura poporului român, unde adreseză Preşedintelui

Societăţii următrele cuvinte:

Tot-deauna am purtat un vii interes şcólelor normale,

destinate a da învăţători sătesc. Aci e fundamentul in

strucţiunii poporului. Fiţi sigur, Domnule Preşedinte, de

nestrămutata Mea protecțiune.

Alteţa Sa Serenisimă presidéză adunarea generală a Societăţii

Geografice Române.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză Liceul Matei Basarab,Semina

riul central şi Şcla centrală de fete.

Sêrbia şi Muntenegrul declară răsboiu Turciei.

Corpurile legiuitére se deschid prin următorul Mesagiü

Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Terminându-se alegerile pentru Camera de Deputaţi,Gu

vernul Mel s'a grăbit de a vă convocă în sesiune extra
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ordinară,pentru-ca corpurile Statului fiind constituite, ţéra,

cu o oră mai înainte,să ptă intră în deplinul eserciţiü al

drepturilor sale constituţionale.

Domnilor. Deputaţi, Guvernul Mel a promis ţării o com

pletă abţinere de ori-ce ingerinţă sa manifestaţiune de

preferinţă în alegeri. D-V6stre, cu ocasiunea verificării ti

tlurilor, veţi constată dacă Ministeriul a rămas fidel anga

giamentelor sale. Nu a stat însă în putinţa sa de a da o

satisfacţiune contestărilor multiple ridicate contra listelor

electorale lucrătre pe acest an.

De la înţelepciunea D-Vóstre va depinde ca legislatura

D-Vóstre să fie mănsă în resultate pentru binele public.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Fac cu atât mai mult apel la patriotismul şi la modera

țiunea D-Vóstre în momentele actuale, cu cât la hotarele

nóstre agitaţiunile duréză şi orizonul politic este departe

de a fi senin. Posiţiunea creată României prinTractatul de

Paris ne asigură binefacerile neutralităţii. In cât timpvom

îndeplin legile acestei neutralităţi, în cât timp vom oferi

Europei spectacolul unui popor lucrând în pace la refor

mele şi îmbunătăţirile sale din lăuntru, avem tot dreptul

de a ne aşteptă că pericolele exterióre se vor opri la ho

tarele instre.

In vederea înaintării lucrărilor câmpului, cari vor re

clamà presenţa multora din D-V6stre, Guvernul Mel se

va mărgini de a vă presentà numai proiectele cele mai

imperios cerute. In întâiul rînd figuréză economiile finan

țiare, ce Guvernul Me vi leva presentà chiar pentru anul

curent, şi el pte chiar de acum a vé afirmà nestrămutata

sa hotărîre de a reduce pentru anul viitor cheltuelile Sta

tului în limitele resurselor budgetare.

Tot în sesiunea actuală vi se va presentà şi proiectul

de lege pentru transformarea dilelor de prestațiune într'o

dare fixă bănéscă.

Nu Mă îndoesc, Domnilor Senatori şi Domnilor. Depu

taţi, că, ţinând sâmă de hotărîrea Guvernului Meü de a

îndeplini gréua sarcină ce-i este dată, D-Vóstre, la rîndul

D-Vóstre, veţi conlucră ca un perfect acord să domnéscă

Trei deci de ani de Domnie. 24

1876
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între ambele Corpuri legiuitére, pentru-ca ast-fel cu toţii

să contribuim la întemeiarea instituţiunilor néstre consti

tuţionale, la desvoltarea intereselor publice şi private, la

înflorirea scumpei néstre Românii.

Dumneqeü să bine-cuvinteze lucrările. Domniilor-V6stre.

AROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Agricultu

rii, Comerciului şi Lucrărilor publice, Manolache Costache;

Ministrul Afacerilor străine, M. Kogălniceanu; Ministrul Fi

nanţelor, lo a n Brătianu; Ministrul de Interne, Gheorghe

D. Vern e scu; Ministrul de Resbel, Colonel G. Slănice a nu;

Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,G. Chiţu; Minis

trul Justiţiei, M. Pherechi de.

La 20 Iunie 1876, Bucuresci.

Impëraţii Austriei şi Rusiei au oîntrevedere la Reichstatt.

România obţine neutralisarea Dunării-de-jos şi se angagiază

a apërà neutralitatea insulei Adakaleh.

Asistând la solemnitatea distribuirii premielor la elevii şc

lelor secundare, Alteţa Sa Serenisimă rostesce următrea cuvîn

tar"O :

Domnilor,

Am ascultat cu un deosebit interes ideile conţinute în

discursul rostit cu ocasiunea solemnităţii de astădi, so

lemnitate din cele mai plăcute pentru noi toţi. Precum

primăvara muncitorul străbate mîndru holdele sale şi-i

cresce inima privind cum încolțesce sămînţa aruncată de

dînsul pe brazdele mănése, se ridică, înfrăţesce şi devine

în curînd spicul care-i dă belşugul şi veselia, astfel inima

nóstră a tuturor, cari asistăm la sărbătórea de astădi, cresce

şi se înveselesce, când privim la succesele tinerei genera

ţiuni, care este chemată a continuă într-o di opera con

solidării şi măririi naţionale. De aceea n'am lipsit nici

odată şi nu voi lipsi a da cea mai mare solicitudine şi

a arătà cel mai vii interes pentru învăţămîntul nostru
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public şi pentru șcle. Mě simţ dar fericit de a avé acé

stă ocasiune solemnă,spre a proclamă seriósele progrese

ce am constatat prin Mine Insumi la esamenele şcolare

ale acestui an şi spre a exprimă în public atât întregu

lui corp profesoral, cât şi elevilor silitori, Domnésca Mea

mulţumire, părintescile Mele încuragiări.

Să urmăm, Domnilor, cu toţii nepregetat pe acest drum,

şi vom culege mari şi avute róde în viitor. Sanctuar al

sciinţei, al moralei şi al patriotismului, șcla este pentru

fie-care transițiunea din viéţa de familie în viéţa publică,

în care are să intre într-o di omul, şi unde el trebue să

se înarmeze cu învăţătură, cu noţiunile dreptului şi ale bi

nelui, spre a susţine bărbătesce anevoiósa luptă a vieţii

şi a deveni un membru folositor al comunităţii. Dar dacă

şcóla are de scop realisarea unei asemenea frumóse mi

siuni, nu este ea singură numai care o póte îndeplini în

societăţile omenesci;împreună cu dînsa,înainte de dînsa

chiar, este familia, este căminul părintesc, care trebue să

pună în acest tînăr şi fraged odor,în inima copilului,ger

menele bine-cuvîntat al respectului pentru tot ce este mare

şi sfînt: «Iubirea patriei, frica lui Dumnedeü». Acésta,

Domnilor profesori, acésta, părinţi plini de bucurie cari

asistaţi la succeseleîncununate de astădi ale copiilor voştri,

să n'o uitaţi nici odată.

Priveliştea ce avem înaintea nőstră, Domnilor, este me

nită a ne da veselie pentru diua de astădi,încredere pen

tru cea de mâne.

Când un popor ajunge la convicţiunea la care a ajuns

poporul român, că nu de la numărul şiîntinderea stăpâ

nirii sale numai îi atârnă puterea, ci de la desvoltarea

cumpănită a muncii intelectuale, morale şi materiale, de

la răspândirea instrucţiunii de la treptele sociale cele mai

1876
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înalte până la cele mai de jos, şi peste aceste tóte de

la încordarea patriotismului se; atunci se péte dice că

acest popor trăesce şi că mulţi ani încă va trăi.

Ast-fel aú judecat nestrămutat Românii. Grija şi soli

citudinea ce ei a avut în tot-deauna de a da culturii

lor o direcţiune mai înainte de tóte naţională explică nu

numai progresele ce acéstă ţéră a putut realisà într-un

spaţiü de timp relativ fórte scurt, dar şi salvarea şi men

ţinerea existenţei lor proprie prin tóte greutăţile şi res

triştele vremilor. Inlocuirea limbii slavonesci prin cea na

țională în leturghiile cultului şi afacerile oficiale în secolul

XV,înfiinţarea şi strălucirea şcélelor române şi renumele

ce până astădi aú păstrat la noi instituţiunile şcolare ale

lui Matei Basarab şi Vasilie Lupu, tóte aceste nu sunt

ele dovedi de stăruinţa depusă de strămoşi pentru a păstrà

prin limbă şi prin şclă fiinţa némului românesc? Acéstă

stăruinţă,pe care nici dominaţiunea regimului fanariot na

putut-o stîrpi din inima Românilor, n'a renăscut încă mai

vie şi mai puternică cu nemuritorul nostru Lazăr, al cărui

nume deştéptă un sfînt eco în aceste ziduri, atât de umile

atunci când glasul să résunà aci, atât de mîndre astădi

şi cari se înalţă în faţa acelui monument care ne amin

tesce gloria şi vitejia Românilor de la Călugăreni? -

Da, Domnilor, patriotică şi naţională a fostîn tot-dea

una direcţiunea învăţămîntului nostru; ei i-am datorat stră

vechii noştri analişti şi chronicari, de cari amintiţi astădi

şi al căror nume trebue să vieze etern între Români, pe

Costin, Urechiă, Cantemir, Greceanul,Şincai,Maior; ei i am

datorat apoi pe Văcăresci,pe Eliadi, pe Bălcesci şi pe acei

cari ne-a reamintit prin cântările lor faptele pline de

laudă ale părinţilor nostri, pe un Bolintineanu, pe un Alec

sandri.



373

Tot în acestă cale vor urmà, sunt sigur, de aci înainte,

Guvernele împreună cu naţiunea fără desghinare căci nu

odată Românii au probat că sunt fiii aceleiaşii mame şi

că cuvîntul «patrie» îi strînge pe toţi împreună. Guvernul

Meú, fiţi convinşi, Domnilor, nu va negligià nici un sacri

ficiü pentru a face să progreseze învăţămîntul şi şclele;

fiţi pururea încredinţaţi de interesul ce port acestei mari

cestiuni.

Iar voi, iubiţi elevi, cari v-aţi distins prin silinţa vóstră

in acest an şcolar şi pe cari voiü avé plăcere a vé în

cununà, urmaţi în tot-deauna pe acestă cale şi aduceţi-vă

aminte, când veţi fi într-o di bărbaţi, de aceste cuvinte pe

cari vi le spune Domnul vostru şi pe cari le veţi audi din

gura Sa ori-când vă veţi adună în jurul Séü, fie dile bune,

fie dile grele:

Cinstiţi pe Dumnedeü, iubiţi Patria mai înainte de töte!

Asistând la solemnitatea distribuirii premielor la elevele

şcólelor secundare şi primare de fete, Alteţa Sa Serenisimă ros

tesce următrea cuvîntare:

Dómnelor Institutâre,

Vin astădi în mijlocul D-Vóstre spre aînlocui pe Dómna,

a cărei sănătate nu I-a permis a satisface una din cele

mai vii şi mai plăcute dorinţe ale inimii Sale, acea de a

încununà cu mâna Sa pe elevele şcolelor publice, cari

prin silinţa şi asiduitatea lor la studii sa distins mai mult

în cursul acestui an.

Am asistat estimp la esamenele Şcélei centrale de fete

şi am putut să constat prin Mine Insumi silinţele şi apli

cațiunea depuse pentru a ridicà învăţămîntul tinerelor co

pile la înălţimea, la care el trebue să aspire într-o socie

tate setósă de lumină şi de progres. Sciţi bine cu toţii
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interesul ce Dómna, scumpa Mea Soție, pârtă pentru in

strucţiunea şi educaţiunea femeilor, şi durerea Sa a fost,

vé asigur, mare, că nu a putut anul acesta să asiste la

esamene împreună cu Mine. Cu tote acestea, Dînsa ur

măresce cu un mare interes activitatea şi studiele vóstre

şi a ascultat cu o deosebită plăcere informațiunile ce I-am

dat despre progresele ce am fost fericit a constată,

In resolvarea problemei atât de mari şi dificile a in

strucţiunii publice într-un Stat, educaţiunea femeilor ocupă

locul cel dintâi. Centru al familiei şi al vieţii casnice,

motor al sentimentelor celor mai nobile şi generóse, fe

meia într-adevăr a avut şi va avé rolul cel mai înalt şi

mai frumos în societăţile omenesci şi, ca fiică, ca soţie,

ca mumă, ea are o misiune de îndeplinit, pe care Provi

denţa i-a indicat-o, dar pentru care o educaţiune îngrijită

şi o instrucţiune solidă trebuie să o prepare. Acesta este

misiunea șclelor de fete şi de aceea Eă şi Guvernul Mei

nu vom pregetà nici odată de a da cea mai vie şi mai

seriósă solicitudine acelor șcle.

Domniile-Vóstre, Dómnelor institutóre, aveţi o mare şi

meritorie sarcină de împlinit, şi fiţi sigure căîn îndeplinirea

ei cu consciinţă vé veţi atrage recunoscinţa publică.

Faceţi din tinerele fiinţe încredinţate crescerii şi îngri

jirii D-Vóstreaceea cetrebue săfie:femei virtuse, instruite,

modeste, cum se cuvine să fie femeia, şi casnice, inspi

rate de abnegaţiuni şi devotament pentru tot ce suferă,

tot ce este nenorocit; încuragiaţi în ele acéstă nobilă do

rinţă de a se ridică prin învăţătură, dorinţă care am con

statat-o Eü Insumi acest an în silinţele ce pun atâtea eleve

spre a deveni institutóre. Faceţi dintr-însele mai ales Ro

mânce, cari să nu uite că în ele trebue să se păstreze

vii, ca în nisce nestinse candele, flacăra religiunii şi a pa
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triotismului. Faceţi ca ele să mérgă pe urmele acelor lău- Iunie 30 (12)

date femei ale némului românesc, al căror nume istoria

şi poesia ni l'aú transmis cu iubire şi cu respect, ale unei

Roxandra, unei Bălaşa Dómna; să se devoteze în tot

deauna pentru tot ce este mare, nobil şi frumos, şi atunci

naţiunea română se va pute numérà printre naţiunile cele

mai culte şi civilisate.

Fie ca cununile şi încuragiările, ce distribuesc astădi

acestor tinere fete în numele Dómnei, să ne conducă la

acest scump şi dorit resultat!

Asistând la solemnitatea distribuirii premielor la elevii şc- Iulie 1 (13)

lelor primare, Alteţa Sa Serenisimă rostesce urmatórea cuvîn

tare :

Domnilor,

Sunt fericit de a puté presidà es-timp solemnitatea dis

tribuirii premielor la elevii șclelor primare. Sciţi intere

sul ce am purtat tot-deauna pentru învăţămîntul poporal;

el este temelia instrucţiunii, el dă mai întâi direcţiunea

studielor şi de la dînsul depinde adesea sérta ce copilul

îşi prepară în diua în care va intrà în societate.

Nu se pte dar veghiâ îndestul asupra acestuiînvăţă

mînt şi nu este sarcină mai nobilă şi mai frumésă decât

acea a institutorului primar. El devine pentru copilul în

credinţat crescerii şi învăţăturii sale un al doilea părinte,

care-i dă o a doua viéţă, acea morală şi intelectuală.

Voiü cere în tot-deauna Guvernului Me a nu cruţă

nici un sacrificiu pentru șclele primare, pentru prospe

rarea, pentru înmulţirea lor. Un mare şi generos Rege al

Franciei diceà în vremurile trecute, că nuva fi mulţumit

decât când fie-care supus al séú îşi va avé fertura pe

vatră asigurată. Eă voiü dice, la rîndul Meü, căîn diua
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acea voi fi pe deplin mulţumit, când fie-care Român va

sci să scrie şi să cetéscă, căci atunci traiul să moral şi

material va fi asigurat.

Timpul nu Mi-a permis în anul acesta a asistà la esa

menele D-Vóstre, precum am făcut pentru alte şcole.

Sper că în cursul anului încă o voi puté face. Cu tóte

aceste însă, în călătoriile Mele prin ţéră, Mi-am făcut o

deosebită plăcere de a visità şcólele primare de prin oraşe

şi de prin sate chiar, şi pretutindeni am constatat un real

progres.

Iniţiativa luată în anul acesta de Primăria capitalei, de

a clădi o şcólă primară comunală, a cărei temelie am fost

fericit a o puté aşezà Eú Insumi, acéstă iniţiativă este

din cele mai laudabile, şi sper că acest esemplu se va

imità în curînd de cele-lalte oraşe ale ţării. Instrucţiunea

primară în comunele urbane trebuesce cât mai mult sus

ţinută de comunele înseşi, pentru-ca Statul, mai uşurat,

pe cât putinţă, de acestă sarcină, să ptă mai lesne în

trebuinţă prisosul la desvoltarea învăţămîntului primar ru

ral, a celui secundar şi superior.

Tineri şi studioşi copii, veniţi acum de primiţi răsplata

silinţelor véstre din mâna Mea. Voi, care vă destinaţi a

urmà cu studiele vóstre înainte, mergeţi în tot-deauna pe

acéstă cale, spre a deveni într-o di membri folositori ai

Statului şi ai familiei véstre; iar voi, cari opriţi învăţă

tura vóstră la studiele primare, spre a îmbrăţişâ arte şi

meşteşuguri folositóre societăţii, nu uitaţi nici odată că

omul se onéră numai prin muncă, prin probitate, prin

iubirea de Dumnedeü şi de patrie.

Serbările şcolare se termină cu un prân la Palat oferit de

AA. LL. Domnul şi Dómna corpului înveţămîntului public. Cu
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acéstă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă ridică următorul toast :

Ridic acest pahar în onérea învăţăturii nőstre naţio

nale şi în sănătatea celor cari sunt chemaţi a o răspândi.

Urez ca silinţele corpului profesoral să fie încununate

cu un deplin succes, asigurând ast-fel tăria şi prosperi

tatea scumpei néstre ţéri.

Camera Deputaţilor decide în principiu darea în judecată a

Guvernului precedent şi facerea de anchete parlamentare la

Ministerii.

Alteţa Sa Serenisimă asistă la tragerea la ţintă cu tunurile

cele noué.

Un comunicat al Guvernului desminte scirile despre islouc

nirea unei revoluţiuni la Rusciuc.

Impératul Austriei are o intrevedere cu Imperatul Germa

niei la Salzburg.

Alteţa Sa Serenisimă réspunde la Adresa Senatului ast-fel:

Domnilor Vice-Preşedinţi,

Domnilor. Senatori,

Sunt frte simţitor pentru sentimentele de devotament

ce-Mi exprimaţi şi astă dată.

Asigurările, ce-Mi daţi în numele Senatului, Imi sunt cu

atât mai scumpe, cu cât, în împrejurările actuale, numai

prin o strînsă înţelegere între Corpurile legiuitére şi Gu

vern, numai sprijinit de patriotismul şi de spiritul de mo

deraţiune al mandatarilor naţiunii,vom puté menţiné, în

faţa evenimentelor ce se petrec la hotarele néstre, neu

tralitatea, atât de necesară spre a înlăturà pericolele ex

terióre, spre a lucră la desvoltarea din năuntru a intereselor

morale şi materiale ale iubitei néstre patrii.

Vé mulţumesc încă odată, Domnilor Senatori, pentru

afecţiunea D-Vóstre. Dómna se asociază la aceste mul

ţumiri.

1876
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Iulie 10 (22)

12 (24)

16 (28)

23 (4)

24 (5)

Alteţa Sa Serenisimă răspunde la Adresa Camerei Deputaţilor

în următorul mod:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Mulţumindu-vă pentru sentimentele de devotament ce

Imi exprimaţi în numele Adunării Deputaţilor, vă pot asi

gurà la rîndul Mleü că, pururea străin luptelor de partide,

nu am în vederea Mea decât desvoltarea şi mărirea pa

triei nostre,prin întărirea instituţiunilor constituţionale,prin

sincera aplicare a legilor şi prin un control eficace şi im

parţial al Corpurilor legiuitére.

Sunt asemenea convins că numai o strînsă înţelegereîntre

Corpurile legiuitére şi puterea esecutivă va puté învinge

greutăţile de cari suntem înconjuraţi.

Vă mulţumesc şi în numele Dómnei pentru urările ce

Ne adresaţi.

Alteţa Sa Serenisimă primesce la Palat pe elevii şclei mili

tare înaintaţi la gradul de sub-locotenent.

Armata sârbésca ajunge în răsboiul cu Turcii în situațiuni

desavantagise.

Muntenegrenii bat pe Turci la Vrbiţa şi prind pe Osma n

Paşa.

Alteţa Sa Serenisimă primesce la Palat pe sergenţii Şclei di

visionare înaintaţi la gradul de sub-locotenent.

Demisionând întreg Ministeriul, noul Cabinet (al XIII-lea) se

forméză ast-fel: Ioan C. Bratianu, Preşedintele Consiliului

şi Ministru de Finanţe; Gheorghe D. Vern e scu, Interne;

Dimitrie A. Sturdza, Lucrari publice ; Colonel Slăni

ce a nu, Rasboiu; G. Chiţu,Culte şi Instrucţiune publică; Ni

col a e Ion escu, Afaceri străine; Eugeni ü St atescu, Jus

tiție.

Guvernul e autorisat de Corpurile legiuitre a preschimbà

declaraţiuni cu Statele cari ar dori să încheie convenţiuni co

merciale în condiţiunile cuprinse în tractatul cu Austro-Un

garia,
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Corpurile legiuitére se închid prin următórele Mesagii Dom

nesci:

Domnilor. Senatori,

V'am convocatîn sesiunec xtraordinară,ca să îndeplinesc

disposiţiunile art. 95 din Constituţiune şi pentru-ca Corpu

rile legiuitîre să fie puse în posiţiune a se ocupà cu o qi

mai înainte de regularea numeróselor cestiuni de interes

general rămase pendinte şi a căror soluţiune nu sufere

cea mai mică întârqiere.

Pătrunşi ca şi Mine de trebuinţele ţării şi lăsând la o

parte ori-ce alte ocupaţiuni, n'aţi cruţat nici un sacrificiul

pentru a veni acolo unde datoria vă chemă şi v'aţi con

sacrat tétă activitatea D-V6stre, în timpul cel mai puţin

priincios al anului, la aducerea îmbunătăţirilor imperios

reclamate de ţéră, la discutarea şi votarea celor mai multe

din măsurile legislative pe cari Guvernul Meu le-a supus

la deliberările D-V6stre.

Mulţumindu-vă dar pentru zelul şi patriotismul, cu care

aţi răspuns la apelul Meü, şi pentru concursul sincer şi leal

ce aţi dat Guvernului în aceste împrejurări, şi considerând

că timpul este prea înaintat astăqi pentru a se putépre

lungi acestă sesiune extraordinară;

In basa art. 95 din Constituţiune, Eü declar închisă se

siunea actuală a Senatului.

Dat la Sinaia, la 31 Iulie 1876. CAROL.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Finanţe,

I.C.Brătianu;Ministrul de Interne,G. D.Vern e scu; Ministrul

Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice, D. Sturdza;

Ministrul de Resbel, Colonel G. Slă ni ce a nu; Ministrul Cul

telor şi al Instrucţiunii publice,G.Chiţu; Ministrul Afacerilor

străine,N. Ionescu; Ministrul Justiţiei, Euge ni ü Stătescu,

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în sesiune extraordinară, ca să îndepli

nesc disposiţiunile art. 95 din Constituţiune şi pentru-ca

Corpurile legiuitére să fie puse în posiţiune a se ocupă cu

o di mai înainte de regularea numeróselor cestiuni de in

1876

Iulie 31 (12)
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Iulie 31 (12) teres general, rămase pendinte şi a cărora soluţiune nu

sufere cea mai mică întârqiere.

Pătrunşi ca şi Mine de trebuinţele ţării şi lăsând la o

parte ori-ce alte ocupaţiuni, n'aţi cruţat nici un sacrificiu

pentru a veni acolo unde datoria vă chemă şi v'aţi con

sacrat tîtă activitatea D-Vóstre, în timpul cel mai puţin

priincios al anului, la aducerea îmbunătăţirilor imperios

reclamate de ţéră, la discutarea şi votarea celor mai multe

din măsurile legislative pe cari Guvernul Mel le-a supus

la deliberările I)-Vóstre.

Mulţumindu-vă dar pentru zelul şi patriotismul, cu care

aţi răspuns la apelul Meu, şi pentru concursul sincer şi leal

ce aţi dat Guvernului în aceste împrejurări, şi considerând

că timpul este prea înaintat astăqi pentru a se puté pre

lungi acestă sesiune extraordinară;

In basa art. 95 din Constituţiune, Eu declar închisă se

siunea actuală a Adunării legiuitére.

Dat/ la Sinaia, /a 31 Iulie 1876.

("A IR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Finanţelor,

Ioan C. Brătianu; Ministrul de Interne, G. D. Vern escu;

Ministru al Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice,

D.Sturdza; Ministrul de Resbel,Colonel G.Slă ni ce a nu; Mi

nistrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,G. Chiţu; Ministrul

Afacerilor străine, N. Ion e scu; Ministrul Justiţiei, Eugeniu

Stăt es cu.

Aug. 3 (15) Se promulgă legea pentru organisarea Cassei de depuneri şi

consemnaţiuni.

4 (16) Se abrogă legea din 1876 pentru admisibilitatea şi înaintarea

în funcţiuni judecătoresc.

Circumscripțiunile comunelor rurale fixate prin legea din

1874 se abroga şi se înlocuiesc prin circumscripțiunile legii

din 1864.

Vîndările bunurilor Statului trec în administraţiunea dome

niilor Statului şi se modifică unele articole din legea de la 31

MIartie 1868.

8 (20) Se modifică legea pentru dreptul de licenţă asupra băutu

rilor spirtóse.

9 (21) A.S. Principesa de Wied părăsesce România, întorcându-Se

în Germania,
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Sultanul Mur a dV e detronat şi fratele său Abdul-Ha mi d Aug. 19 (31)

se urcă pe tron.

Se aprobă statutele societăţii Crucea Roşie. 27 (8)

O delegaţiune condusă de Primul Ministru salutăpe Impăra- 30 (11)

tul-Rege al Austro-Ungariei,care sosise la Sibiiü pentru a asistà

la mamevre.

Pórta comunică Puterilor condiţiunile de pace cuSèrbia. Prin- Sept. 2 (14)

cipele Milan e proclamat de armată Rege al Sèrbiei.

Alteţa Sa Serenisimă asistă la alergările de cai organisate de 19 (1)

Jockey-Club.

D-l Cost a che Negri încetéză din viéţă. 29 (11)

O delegaţiune condusă de Primul Ministru salută la Yalta

pe Impăratul Rusiei.

Se ieaú disposiţiuni pentru concentrarea armatei sub comanda Oct. 9 (21)

Alteţei Sale Domnitorului pentru manevrele mari de tâmnă.

Pórta, cedând insistenţelor Puterilor, acceptă un armistiţii 18 (30)

de două luni cu Sèrbia. -

Corpurile legiuitére se redeschid în sesiune extraordinară 21 (2)

prin următorul Mesagiü Domnesc:

JDomnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Simţind necesitate de a termină cu o di mai înainte opera

laboriésă a reformelor şi aîmbunătăţirilor,pe cari ţéra le aş

téptă cu o legitimă nerăbdare de la D-Vóstre,şi în faţa gre

lelor circumstanţe prin caritrecem,în mijlocul evenimentelor

ce se desfăşură împrejurul nostru,M'am determinatsă îna

intez epoca fixată de Constituţiune pentru întrunirea Cor

purilor legiuitre şi să vă convoc în sesiune extraordinară.

Raporturile néstre cu Statele străine sunt din cele mai

bune. Din partea tuturor Puterilor garante suntem încu

ragiaţi întru menţinerea atitudinii nstre neutrale,pe care

Guvernul Meü a adoptat-o încă de la începutul luptelor

ce se urmézăîn Peninsula Balcanilor. Insăşi Sublima P6rtă

se pare acum mai dispusă a recunsce justiţia revendica

ţiunilor nstre. Pe ttă diua,putem qice, avem semne bune

despre sentimentele bine-voitóre, de cari sunt animate în

privinţa României tte Puterile cele mari ale Europei.

Aşà, mulţumită direcţiunii prudente şi ferme ce repre

sentanţii naţiunii a imprimat Guvernului Meü, avem te

meiü de a speră că, atunci când pericole mai presus de
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21 (2) forţele néstre ar ameninţă Statul român, puternicul scut

al Europei garante nu ne va lipsi întru apărarea integri

tăţii teritoriului şi a drepturilor néstre naţionale.

Avem însă cea mai deplină încredere că un viitor apro

piat va aduce liniştea în Orient, graţie silinţelor ce tte

Puterile Europei pun pentru ameliorarea sîrtei popérelor

creştine.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Peste puţine qile acéstă sesiune se va ajunge cu acea

ordinară a anului. Atunci budgetele pe anul viitor 1877

vi se vor presentà imediat, dimpreună cu modificările de

introdus în legile organice ale serviciilor publice, modifi

cări recunoscute de necesare prin reducerile impuse de si

tuaţiunea nőstră finanţiară.

Aceste modificări legislative vor trebui a fi votate în

timpul cuviincios, înainte de începutul eserciţiului anului

1877; aşà, ele vor servi de basă la discuţiunea şi votarea

budgetelor pe anul 1878.

Cele-lalte proiecte de legi, precum e acel pentru lucrarea

drumurilor, acel pentru transformarea impositului perso

nal, acel pentru reforma legilor judeţene şi comunale,tte

reclamă atenţiunea seriósă a D-Vóstre. Acest din urmă

proiect se recomandă Corpurilor legiuitére ca o reformă

indispensabilă pentru a asigură ţării binefacerile princi

piului descentralisării administrative, fără de care este cu

anevoe de a stabili odată acea autonomie comunală pre

scrisă solemn de Constituţiune.

Dificultăţile situaţiunii sunt mari şi numeróse. Nu Mă în

doesc însă că, prin unirea şi patriotismul lor, Românii,

acum ca şi altă dată, vor sci să le întimpine şi să le în

vingă.

Ast-fel lucrările ID-Vóstre vor fi bine-cuvîntate.

("A IR() IL.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Finanţe,

I. C. Brătia nu ; Ministrul de Interne, G. D. Vernescu;

Ministrul Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice,



1876

----------- 383 -

D. Sturdza; Ministrul de Resbel, Colonel G. Slăni ce a nu;

Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,G. Chiţu; Mini

strul Afacerilor straine, N. Ion escu; Ministrul Justiţiei, Eu

g e ni ü Stătescu.

La 21 Octombre 1876, Bucuresci.

Se aprobă convenţiunea de comerciu şi de navigaţiune în

cheiată cu Rusia la 15 (27) Martie 1876.

Alteţa Sa Serenisimă presidéză adunarea generală a Societăţii

Geografice Române.

Se face un arangiament cu Republica francesă relativ la

relaţiunile comerciale.

Impăratul Rusiei réspunde la o adresă a oraşului Moscva

în mod ameninţător şi răsboinic faţă de Turcia.

Pentru a face inspecţiunea celor patru divisiuni concentrate,

Alteţa Sa Serenisimă pornesce la Craiova, unde,trecând în re

vistă Divisiunea I, visitéză şi şcéla de meserii, liceul, şcóla

normală,şcla primară Obedeanu,spitalul militar şi şcla cen

trală de fete. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă adreséză

Primarului oraşului următórele cuvinte:

ë mulţumesc din inimă pentru cuvintele bine simţite

ce-Mi adresaţi în numele capitalei României-Mici. Am

venit cu cea mai mare plăcere în mijlocul D-Vóstre, mai

ales în aceste timpuri grele,pe cari sper că le vom stră

bate cu ajutorul lui Dumnedeü şi concursul intregei na

țiuni.

Impëratul Rusiei dispune mobilisarea a 6 corpuri de armată

în provinciile de sud ale Imperiului.

Guvernul publică prima Carte verde asupra cestiunii Orien

tului.

AA. LL. Domnul şi Dómna îşi ieaú reşedinţa la Palatul din

Bucuresci.

uvernul se adreseză către Puteri, cerênd îndrumări pentru

casul când Rusia şi-ar trece armata pe teritoriul României, dar

nn primesce răspuns din partea nici unei Puteri.

Se face un arangiament cu Italia relativ la relaţiunile co

merciale.

Oct.

Oct.

Nov.

21 (2)

24 (5)

29 (10)

31 (12)

1 (13)

3 (15)

4 (16)
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8 (20)

9 (21)

LaAdresa Adunării Deputaţilor,Alteţa SaSerenisimă răspunde:

Domnilor Vice-Preşedinţi,

Domnilor. Deputaţi,

Primesc cu o vie satisfacţiune urările ce-Mi faceţi şi

mulţumesc Adunării pentru simțemintele de devotament,

ce şi cu acestă ocasiune exprimă pentru Dómna şi Mine.

Mai mult decât ori când am fost fericit să văd că cea

mai completă unire de vederi şi de simțeminte domnesce

între ţéră de o parte, Guvern şi Representațiune naţio

nală de alta.

Acéstă unire în momentele grele a făcut ca ţéra nőstră

să pótă străbate töte vijeliile timpurilor şi, scăpând indi

vidualitatea ei de pericolele ce o ameninţa,să capete o

adevărată valóre în ochii lumii civilisate.

Ea ne dă şi astădi dreptul de a crede că, ori-cari ar

fi greutăţile situațiunii, Românii vor sci să le învingă şi

că ast-fel, sprijiniţi şi pe simțemintele bine-voitóre ale Pu

terilor garante, vom putésalvà drepturile nőstre şi păstrà

intact patrimoniul transmis nouë de strămoşii nostri.

Cât pentru Mine, puteţi fi încredinţaţi, Domnilor De

putaţi, că Mé voiü aflà tot-deauna acolo unde datoria şi

interesele ţării Mé vor chemâ.

Alteţa Sa Serenisimă trece în revistă Divisiunea II, concen

trată la Bucuresci.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde la Adresa Senatului cu urmă

tórele cuvinte:

Inalt Prea Sfinte IPări/e,

IDomnilor. Senatori,

Inainte de téte, mulţumesc Senatului pentru simțemin

tele de devotament ce exprimă pentru Dómna şi pentru

Mline.
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Nici odată Corpurile legiuitóre nu sa întrunit în mo

mente mai grave. Am însă tötă încrederea că armonia

completă dintre ele şi Guvernul Mei,precum şi atitudinea

nőstră corectă aprobată de Europa, ne vor ajutà a eşi

mai întăriţi din acestă încercare.

Cu cea mai deplină satisfacţiune, primesc asigurarea

ce-Mi dă Senatul că, în înţelegere cu Guvernul Mei,va

cooperă la tóte actele ce Representațiunea naţională va fi

chemată a luăpentru menţinereafermă apoliticei nőstre na

ționale,basată pe respectul integrităţii şi al drepturilor ţării.

Senatul, sunt sigur, nu se péte îndoi că, acolo unde

vor fi interesele naţionale, tot-deauna voi fi şi Eü.

Se votéză Ministeriului de Răsboiu un credit pentru corpul

de observaţiune de pe linia Dunării.

Alteţa Sa Serenisimă plécă la Galaţi şi Focşani,pentru a in

spectà Divisiunile III şi IV.

La Brăila, unde Alteţa Sa Serenismă visitéză primăria, liceul

şi inspectézăregimentul 2 de linie şi secţiunea de artilerie teri

torială, autorităţile locale sunt întrunite la un prând, la care

Alteţa Sa Serenisimă ridică următorul toast:

Vë mulţumesc pentru cuvintele atât de bine simţite şi

sunt fórte încântat de frumésa primire ce Mi sa făcut în

tr-un port atât de important al ţării. Ridic acest toast în

prosperitatea portului şi districtului Brăila.

La Galaţi, Alteţa Sa Serenisimă adreséză Primarului urmă

tórele cuvinte:

Vé mulţumesc din inimă pentru felicitările ce-Mi adre

sați în numele primului port al României. Vii cu cea mai

mare plăcere în mijlocul D-Vóstre, unde Mi sa făcut tot

deauna o frumésă primire.

La prândul oferit de cetăţenii gălăţeni,Alteţa Sa Serenisimă

ridică următorul toast:

Mulţumesc de primirea cea mai cordială ce adi, ca în

Trei-deci de ani de Domnie. 25

1876

Nov. 9 (21)

10 (22)

11 (23)

până la

13 (25)
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Nov. 11 (23)

până la

13 (25)

16 (28)

tot-deauna, am găsit în oraşul Galaţi; urez prosperitate

celui mai însemnat port al României şi sper că timpurile

grele în cari ne aflăm vor trece şi că comerciul îşi va re

luà vechiul să curs.

Ridic acest pahar în sănătatea orăşenilor gălăţeni.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză la Galaţi şcóla primară No. 1,

spitalul comunal şi militar, tribunalul, prefectura, penitenciariul

şi inspectéză trupele.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Focşani,unde inspectéză Di

visiunea IV şi visitéză spitalul şi penitenciariul.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt (Ordin

de li: -

Ostaşi,

Vă mulţumescpentru graba cu care ați răspuns la che

marea sub arme din anul acesta. Organisaţia divisiunilor ac

tive cu efectivele de resbel vë dă ocasiunea pentru prima

óră de a esecutà eserciţiile şi mişcările militare în con

diţiunile cerute de serviciul în campanie. Profitaţi dar de

acéstă întrunire, pentru a face cea mai întinsă aplicare a

reglementelor tactice şi a completà instrucţiunea indivi

duală, ca să deveniţi apţi pentru tóte serviciile la cari

puteţi fi chemaţi.

Organisația mixtă a marilor unităţi tactice va înlesni

mult instrucţiunea corpurilor de dorobanţi, cari, nu mă în

docsc că, printr-o stăruitóre aplicare, vor sci a dobândi so

liditatea corpurilor de linie, ce trebue a le servi de model.

Cantonarea trupelor în oraşele cele mai însemnate ale

ţării, făcută în îndoitul scop de a vă procurà bunul trai

şi de a nu mai împovără satele şi cătunele, cari până acum

suporta singure sarcinele de asemenea natură, vă impune

cea mai corectă conduită. Am fost fericit a constată În

sumi, în fie-care divisiune, dragostea cu care aţi fost pri
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miţi pretutindeni. Căutaţi a fi tot-deauna vrednici de acestă Nov. 16 (28)

solicitudine.

Ofiţeri,

Nu uitaţi că împrejurările pot chemà o armată la în

plinirea celor mai mari destinuri. Profitaţi dar de tóte oca

siunile pentru a completă calităţile militare ale soldatului

nostru, prin instrucţiunea cea mai îngrijită; numai ast-fel

veţi avé consciinţa datoriei împlinite către ţéră, care şi-a

pus tóte speranţele în voi. -

Din parte-Mi, voi fi tot-deauna fericit de a împărtăşi

ostenelele véstre.

ADat în Bucuresci, la râ AVoemre z876.

CAROL.

Corpurile legiuitóre daú Guvernului autorisaţiune să ţină re- 17 (29)

servele sub arme peste terminul hotărît.

Se face un arangiament cu Anglia relativ la relaţiunile co- 18 (30)

merciale.

Senatul decide a da în judecată pefoştii Ministri dinGuvernul 21 (3)

presidat de d-l L. Catargiu.

Marele-Duce Nicolae Nicolaevici sosesce la Chişină şi 24 (6)

iea comanda armatei rusesci de Sud.

Se crează opt regimente de dorobanţi peste cele opt existente. - 26 (8)

Se deschid credite nouë Ministeriului de Răsboiü pentru con- 29 (11)

centrări de trupe.

La Constantinopole se deschid conferinţele prealabile ale Pu- 30 (12)

terilor, fără representantul Turciei, şi sub preşedinţa Ambasa

dorului rus Ign ati e ff.

Pórta publică noua Constituţiune a Imperiului. Se deschide Dec. 12 (24)

Conferinţa Puterilor la Constantinopole.

Se face un arangiament cu Ţările-de-jos şi cu Elveţia rela- 16 (28)

tive la relaţiunile comerciale.

Consiliul de Ministri aprobă primul budget anual al Căilor 17 (29)

ferate române presentat de Ministrul Lucrărilor publice, cu 13

milióne lei la venituri şi 9.583.913 lei la cheltueli.

Arsenalul din Tîrgovişte se închide şi materialele sale trec 18 (30) -

sub direcţiunea Arsenalului armatei din capitală.
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Dec. 18 (30)

19 (31)

- 20 (1)

28 (9)

Societatea Fabricei de zahăr de la Sascut oferă Alteţei Sale

Serenisime primul zahăr brut obţinut în acestă fabrică.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză recruţii din garniséna capi

talei.

Austro-Ungaria iea 6re-cari măsuri pregătitóre pentru mobili

sarea armatei.

Camera Deputaţilor invită pe Guvern să protesteze contra

Constituţiunii turcesci, care asimiléză pe România cu o pro

vincie turcéscă.

Arestul preventiv în materie de presă se declară prohibit.

Serviciul Cassei obligaţiunilor rurale se unesce cu acela al

obligaţiunilor domeniale.
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Alteţa Sa Serenisimă adreseză armatei urmatorul Inalt Ordin

de di :

Ostaşi,

In anul care încetéză astădi, prin disciplina véstră şi

căldurosul résunet ce a găsit în voi apelul ţării, aţi me

ritat stima şi încrederea Nóstră.

Vé mulţumesc! Patriotismul vostru este cel mai bun

garant că veţi fi tot-deaunagata a vé face datoria, când

ţéra vë va încredință apărarea drepturilor sale.

Fiţi nestrămutaţi a practicà, ca şi în trecut, aceleaşi vir

tuţi militare; ast-fel numai veți merità înalta onére de a

fi scutul patriei.

Vë urez un an bun şi fericit.

Dat în Bucuresci, la 1 Ianuarie 1877.

CAROL.

La dejunul oferit la Palat, Alteţa Sa Serenisimă ridică urmă

torul toast:

La începutul anului, întâiul gând trebue să fie pentru

ţéră. Să dea Dumnedeü ca acest an să ne aducă pace,

linişte şi concordie, dorind din suflet de a vede scumpa

nőstră Românie tot-deauna tare şi mulţumită. Urez la toţi

ani mulţi şi fericiţi.

1877

Ian. 1 (13)
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5 (17)

6 (18)

14 (26)

20 (1)

23 (4)

24 (5)

27 (8)

Demisionând din Cabinet d-l D. A. Sturdza, d-l G. D. Ver

n escu, Ministru de Interne, e însărcinat cu interimul Mini

steriului Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice.

Marele Divan turcesc respinge reformele propuse de Confe

rinţa Puterilor intrunită la Constantinopole.

Don Carlos, Ducele de Madrid, sosesce la Bucuresci.

Francia opresce importul vitelor române.

Inalta Curte de Casaţiune presintă Alteţei Sale Serenisime re

lațiunea sa despre reformele de introdusîn legislaţiunea ţării.

Cu acésta ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă adreséza delegațiunii

Inaltei Curţi următérele cuvinte :

Domnule Prim Preşedinte şi Domnilor Preşedinţi,

Primesc cu o deosebită plăcere lucrarea ce-Mi supu

neţi, şi felicit atât pe Curte cât şi pe D-Vóstre de idea

ce aţi avut de a pune în lucrare anul acesta disposiţiunea

art. 81 din legea organică a Curţii de Casaţiune. Cu mo

dul acesta cred că vom puté ajunge treptat a aduce în

legile nőstre îmbunătăţirile de cari ele sunt susceptibile

şi a face să înceteze multe îndoeli şi nedumeriri în apli

carea şi interpretarea lor.

Dar fiind-că Comisiunea centrală nu mai există în me

canismul nostru constituţional, voi înaintà acéstă lucrare

Guvernului Meü, recomandând a o avé în vedere la fa

cerea proiectelor de lege trebuincióse,spre a preîntîmpină

în viitor dificultăţile la cari legile nőstre a dat loc la

aplicarea lor.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţă pe medicii ambu

lanţei române trimisă de Guvern pe câmpul de luptăîn Sèrbia.

Se institue o comisiune parlamentară pentru revisuirea cas

selor publice.

Senatulvotéză o moţiune,prin care împuternicesce pe Guvern

a protestà contra încălcărilor drepturilor ţării făcute de Turcia

prin noua sa Constituţiune.

Demisionând d-nii G. D. Vern escu şi Eugen Stătescu

din Cabinet, sunt numiţi Ministri: Ioan Docan, la Departa

mentul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor publice; Dimi



391

trie A. Sturdza, la Finanţe; Ioan Câmpinea nu,la Justi

ţie; şi Preşedintele de Consiliu. Ioan C. Brătianu trece de

la Finanţe la Interne.

Sêrbii şi Muntenegrenii trimit plenipotenţiari la Constanti

nopole, pentru a negocià pacea cu Turcia.

Se înfiinţéză încă două regimente de artilerie pe lângă cele

doué existente şi fie-care se compune din şése baterii, din

cari una călăréţă.

Sêrbii încheie pace cu Turcia pe temeiul statului quo ante.

O comisiune de ofiţeri presintă Alteţei Sale Serenisime primul

numër al diarului Revista Armatei.

D-l D. A. Sturdza demisionéză din Cabinet şi Ministeriul

de Finanţe e încredinţat ad-interim Preşedintelui de Consiliu

Io a n C. Brătianu.

Budgetul Statului pe 1877 se presintă alcătuit într'o formă

nouă ameliorată.

Se modifică legea asupra inspectorilor finanţiari şi acea a or

ganisaţiunii Curţii de Casaţiune. -

Se modifică legea din 1871 pentru serviciul statistic.

In Senat se discută asupra svonului ca Rusia ar pretinde

să iea Basarabia.

Se face un arangiament provisoriü cu Belgia pentru relaţiu

nile comerciale.

Măria Sa Dómna visitéză Şcóla centrală de fete din capitală.

Alteţa Sa Serenisimă presidéză adunarea generală a Socie

tăţii Geografice Române.

Se desfiinţéză contribuţiunile personale şi de şosele şi se

înfiinţéză contribuţiunea pentru căile de comunicaţiune.

Generalul Ignatieff negociază la Londra cu representanţii

Puterilor oînţelegere privitóre la cestiunea orientală şi la men

ţinerea păcii. Se redactéză în sfîrşit un protocol, care întru

nesce adesiunile tuturor Puterilor.

Turcia mobiliséză reservele şi le concentréză spre Dunăre.

Se modifică taxa patentelor.

Se promulgă legea pentru urmăriri.

Se introduc unele modificari în legea telegrafo-postală de

la 1874.

Senatul este disolvat şi Adunarea Deputaţilor se închide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Deputaţi,

Aţi fost convocaţi în două sesiuni consecutive spre a

1877

Ian. 27 (8)

Febr. 1 (13)

5 (17)

16 (28)

19 (3)

21 (5)

- 28 (12)

Mart. 1 (13)

3 (15)

8 (20)

9 (21)

13 (25)

15 (27)

21 (2)

22 (3)

23 (4)
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Mart. 23 (4) vě ocupà de cestiuni vitale, a căror soluţiune nu mai în

găduiâ întârqiere.

Cestiunile finanţiare, echilibrarea budgetului prin re

ducerea până la ultima limită posibilă a cheltuielilor şi

prin sporirea veniturilor într-un mod cât mai puţin sim

ţitor pentru contribuabili, se arătau în capul lucrărilor

parlamentare ca opera cea mai grea şi din téte punctele

de vedere cea mai anevoe de realisat.

Aţi dat probă, Domnilor Deputaţi, în săvîrşirea acestei

opere, atât de o decisiune nestrămutată, cât şi de o abne

gaţiune de vederi personale şi de partidă, ce nu Mé în

doesc că vor fi preţuite de naţiunea întrégă şi vă vor

atrage recunoscinţa ei.

Complicările afacerilor politice din Orient, cari puteau

să amenințe interesele ţării nstre, reclamau din partea

Representațiunii naţionale o atenţiune ageră şi o îngri

jire patriotică, spre a păstrà României o posiţiune demnă

şi o atitudine corectă în ori-ce eventualitate.

Aţi tractat, Domnilor. Deputaţi, cestiunile cari ne privia

cu un simţ curat românesc şi în acelaşi timp cu un tact

politic, care a ridicat prestigiul naţiunii în afară şi a pre

servat demnitatea ei contra ori-cărei atingeri.

In mijlocul preocupărilor, pe cari politica exterióră le

făcea să nască, şi din causa laborisei şi spinsei sar

cine de a aduce o ameliorațiune situațiunii nstre finan

țiare, mai multe proiecte de lege pentru reformele cerute

imperios în legislaţiunea nőstră aú rămas încă neresol

vate. Cestiunile ce ele tractéză sunt însă de natură a cere

un studiu aprofundat, şi trebuinţele publice, pe cari acele

proiecte sunt menite să le satisfacă, nu vor avé póte de

cât să câştige din timpul de studii ce vă rămâne acum

până la sesiunea viitére.

Sunt fericit, Domnilor. Deputaţi, a constată zelul şi pa

triotismul luminat cu care aţi condus lucrările parlamen

tare în aceste din urmă sesiuni, pentru realisarea princi

piilor de ordine în finanţe şi de întărire naţională.

In basa art. 95 din Constituţiune, declar sesiunea legis

lativă închisă, rugând pe Dumnedeú să vă aibă în a sa

sfîntă pază. ("A IR()]L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi
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ad-interim la Finanţe, I. C. Brătianu; Ministrul Agricultu

rii, Comerciului şi al Lucrărilor publice, I. Doca n; Ministrul

de Resbel, Colonel G. Slăniceanu; Ministrul Cultelor şi al

Instrucţiunii publice, G. Chiţu; Ministrul Afacerilor străine,

N. Ione scu; Ministrul Justiţiei, I. Câmpinea nu.

1877 M / 23.

Alegerile generale pentru Senat se orînduiesc pe ilele de

21 până la 25 Aprilie.

Demisionând d-l N. Ionescu din Cabinet, interimul Mini

steriului Afacerilor străine e încredinţat d-lui I. Câmpineanu,

Ministrul Justiţiei.

Pórta respinge Protocolul de la Londra.

Se promulgă legea pentru organisarea şi administrarea tea

trelor în România.

Se modifică legea sanitară.

Se autoriséză funcţionarea Societaţii pentru fabricarea chi

briturilor.

Negociările de pace între Turcia şi Muntenegru se rup

definitiv.

Colonelul Slă ni ce a nu se retrage din Cabinet şi Gene

ralul Cernat e numit Ministru de Răsboiu.

Alteţa Sa Serenisimă întrunesce la Palat un sfat extraordinar

de bărbaţi politici, pentru a discutà asupra atitudinii Româ

niei în cas de răsboiu.

D-l Michail Kogălnice a nu e numit Ministru al Afa

cerilor străine.

Din causă că răsboiul se arată iminent şi situaţiunea politică

devine mai critică, terminele pentru alegerea Senatorilor se

fixéză din nou pe 9, 11 şi 13 Aprilie.

Guvernul român încheie cu Guvernul rusesc următérea con

venţiune:

Lucrând de acord cu cele-lalte mari Puteri, pentru a

amelioră condiţiunile de existenţă ale creştinilor supuşi

dominaţiunii Sultanului, Guvernul Imperial al Rusiei a

a atras atenţiunea Cabinetelor garante asupra necesităţii

de a asigură într'un mod eficace esecutarea reformelor

cerute de la P6rtă.

Pentru-că escitarea musulmanilor şi slăbiciunea învede

rată a Guvernului otoman nu lasă a se speră măsuri serióse

1877

Mart.23 (4)

24 (5)

25 (6)

28 (9)

30 (11)

31 (12)

Apr. 1 (13)

2 (14)

3 (15)

4 (16)
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Apr. 4 (16) de esecutare din partea autorităţilor turce, o intervenţiune

militară din afară pâte deveni necesară. In casul când

desvoltarea ulterióră a afacerilor politice în Orient ar sili

pe Rusia a asumă acestă sarcină şi a dirige armata sa în

partea Turciei din Europa, Guvernul Imperial, dorind a

respectă inviolabilitatea teritorială a Statului român, a con

venit de a încheiâ cu Guvernul Alteţei Sale Domnului

Carol I o convenţiune specială relativă la trecerea trupelor

ruse prin România.

Prin urmare, au fost designaţi ca plenipotenţiari:

Din partea Maiestăţii Sale Impăratului Tuturor Rusiilor,

Baronul Dmitri Stuart, Consilier de Stat,Agent diplomatic

şi Consul general al Rusiei în România, Cavaler al ordi

nului «St. Vladimir s clasa III, al « S-tei Anei» clasa II, al

«S-tului Stanislas» clasa II şi al ordinelor străine: « Leul

şi Sórele clasa II cu placă, « Medgidie - clasa III, Munte

negru clasa II cu placă şi al crucii de ofiţer al Mân

tuitorului » ;

Din partea Alteţei Sale Domnul României, d-l M. Ko

gălniceanu, Ministrul Să al Afacerilor străine, Mare

Cruce al Ordinului - S-ta Ana - clasa I, al «Corónei de fer»

clasa I, al Vulturului Roşu» clasa I, al «Medgidiei clasa

I etc.;

Cari, după ce şi-au preschimbat deplinele lor puteri,

găsite în bună şi regulată formă, s'au învoit asupra ar

ticolelor următre:

Art. I. Guvernul Alteţei Sale Domnului României Carol

I asigură armatei rusesci, care va fi chemată a merge în

Turcia, libera trecere prin teritoriul României şi tractamen

tul reservat armatelor amice.

Tóte cheltuielile, cari ar puté fi ocasionate de trebuinţele

armatei ruse, de transportul său, precum şi pentru satis

facerea tuturor trebuinţelor sale, cad naturalmente în sar

cina Guvernului Imperial.

Art. II. Pentru-ca nici un inconvenient sa pericol să

nu resulte pentru România din faptul trecerii trupelor

ruse pe teritoriul său, Guvernul Maiestăţii Sale Impera
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torul Tuturor Rusiilor se obligă a menţiné şi a face a se Apr. 4 (16)

respectă drepturile politice ale Statului român, ast-fel cum

resultă din legile interióre şi tractatele existente, precum

şi a menţiné şi a apără integritatea actuală a IRomâ

niei.

Art. III. Tóte detaliurile relative la trecerea trupelor

ruse, la relaţiunile lor cu autorităţile locale, precum şi téte

învoelile cari ar trebui să fie luate pentru acest sfîrşit,

vor fi consemnate într'o convenţiune specială, care va fi

încheiată de delegaţii ambelor Guverne şi ratificată în

acelaşi timp ca şi cea de faţă, şi va intrà în lucrare de

odată.

Art. IV. Guvernul Alteţei Sale Domnului României se

obligă a obţiné pentru convențiunea de faţă, precum şi

pentru cea menţionată la articolul precedent, ratificarea

cerută de legile române şi a face imediat esecutorii stipula

ţiunile cuprinse într'însa.

Drept aceea, plenipotenţiarii respectivi au pus pe con

vențiunea de faţă semnăturele lor şi sigiliul armelor lor.

Făcut în Bucuresci, la 4 (16) Aprilie, anul graţiei una

mie opt sute şépte-qeci şi şépte.

(s) Baron Dmitri Stuart

Agent diplomatic şi Consul general al Rusiei în România.

(L. S.)

(s) M. Kogălniceanu,

Ministrul Afacerilor străine al României.

(L. S)

Abdul-Kerim Paşa sosesce la Şumla şi iea comanda ar- 5 (17)

matei turcesc concentrate în Bulgaria.

Prin Decret Domnesc se publică regulamentul asupra rechi- 6 (18)

siţiunilor militare.

Se mobiliséză armata permanentă şi cea teritorială cu re

servele lor. Miliţiile vor fi organisate după trebuinţă în cor

puri active. Gardele orăşenesci sunt convocate şi se numesc

comandanţii de divisiuni ai miliţiilor.
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Apr.

»

7 (19)

8 (20)

9 (21)

11 (23)

12 (24)

Corpurile legiuitére sunt convocate pe diua de 14 Aprilie.

La felicitările Ministrilor cu ocasiunea aniversării dilei nascerii

şi a proclamării Sale ca Domn, Alteţa Sa Serenisimă răspunde

prin următórele cuvinte:

Sunt forte mişcat de cuvintele ce-Mi adresaţi Am tótă

încrederea că, cu ajutorul lui Dumnedeü, cu concursul

naţiunii şi al armatei, vom trece aceste timpuri grele şi

că ţéra va fi păzită în furtuna care ameninţă Orientul.

Imprejurările astădi sunt mai serióse decât erau acum

11 ani, când M'am pus în capul naţiunii care M'a ales;

cu tóte acestea nu Mě tem, căci sunt convins că Ro

mânii n'a uitat nici bărbăţia, nici prudenţa strămoşéscă,

cu care ţéra sa strecurat prin atâtea greutăţi.

Consiliul de Ministri deschide Ministrului de Rasboiu un cre

dit de 1.088.000 lei pentru cheltueli de mobilisare.

Impératul Rusiei sosesce la Chişinău.

Marele-Vizir al Imperiului Otoman invită pe Guvernul român

să se înţelégă cu comandantul armatelor turcesci de la Dunăre

Abdul-Kerim Paşa, spre a apără teritoriul român de inva

siunea armatelor rusesci.

Pentru fie-care judeţ sunt constituite cadrele unui batalion

de miliţii.

Impératul Rusiei inspectéză armata ruséscă de Sud şi re

vócă pe representantul Sèü la Constantinopole.

Impëratul Rusiei adreseză un manifest către popor, prin

care anunţă începerea răsboiului contra Turciei. Principele

Gor ce a cov adreséză o depeşă circulară Puterilor.

Armata ruséscă din Asia trece în Armenia şi pornesce spre

Batum, Kars şi Baiazid.

Armata ruséscă din Basarabia trece prin Bestimac, Tabac şi

Ungheni în România.

Trupele române primesc ordin să se retragă în lăuntrul ţării

şi Prefecţii districtelor limitrofe sunt opriţi de a interveni ca

agenţi ai puterii centrale. Poporaţiunea de-alungul Dunării este

însciinţata de autorităţi să-şi retragă familiile şi averea în

comune mai depărtate de frontieră.

Posiţiunile fortificate ale podului de peste Siret sunt pre

date de trupele române armatei rusesci,
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-

Se instituesc două comisiuni de câte 7 membri pentru a ve

ghià şi a controlă rechisiţiunile militare.

Corpurile legiuitóre se deschid prin următorul MesagiüDom

Il (SC

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Grelele împrejurări prin cari trece ţéra nőstră M'aú

făcut să vă convoc în sesiune extraordinară.

Răsboiul a isbucnit: stăruinţele néstre pe lângă Inalta

Pórtă şi Puterile garante, ca neutralitatea nőstră, pentru

a căreia menţinere, în decurs de un an, am făcut atâtea

sacrificii şi care de către înseşi Cabinetele străine ni se

cere ca o datorie, stăruinţele néstre ca acéstă neutralitate

să ni se recunscă şi ca un drept a rămas fără succes;

Înalta P6rtă s'a refusat chiar de a întroduce acestă cerere

în sînul Conferinţei din Constantinopole.

Într-o asemenea situaţiune, România,abandonată de spri

jinul altora, nu mai are să compteze decât pe sine.

Vom invocă dar ocrotirea Dumneqeului părinţilor noştri,

care în ora pericolului nu ne-a lipsit nici odată.

Consultând interesele naţiunii, povăţuindu-ne de tradi

ţiunile strămoşesci, ne vom răzimà pe patriotismul tuturor

Românilor şi, la cas de nevoie,vom recurge chiar la bra

ţul fiilor ţării.

Domnilor Mei, dacă astăqi nu mai putem a ne bucură

de neutralitatea pămîntului nostru, ca nerecunoscută de

nimeni, datoria nőstră este ca, cu ori-ce preţ, cu ori-ce sa

crificii, săferim ca România să nu devie teatrul resbelului,

ca oraşele şi satele néstre să nu fie prefăcute în cenuşă,

ca poporaţiunile néstre să nu fie masacrate, ca avuţiile

nőstre, fructul muncii în timp de două-deci de ani de pace,

să nu se nimicéscă în mijlocul unui răsboi pe care nu

l'am voit, pe care nu l'am provocat prin vina nőstră.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Intrarea armatelor imperiale ruse este un eveniment eu

ropén, în contra căruia nu scim ca Puterile garante să

fi protestat. Aparţine D-Vóstre ca, în puterea art.123 din

Apr. 12 (24)

14 (26)
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Apr. 14 (26) Constituţiune, să-Mi trageţi linia de urmare ce Guvernul

Meü va avé a ţiné.

Odată cu intrarea armatelor rosiene pe teritoriul nostru,

Maiestatea Sa Imperatorele Alexandru, unul din puternicii

garanţi ai existenţei politice şi ai drepturilor României,

ne-a declarat că nu este în intenţiunile sale, că nu este în

voinţa sa, de a lovi în aceste drepturi, de a atinge institu

ţiunile şi Guvernul autonom al acestei ţări. Ca semnde recu

nóscerea individualităţii nstre politice şi de asigurarea

pacinicei funcţionări a instituţiunilor nstre, Bucurescii, ca

pitala României, nu va fi ocupat de trupele rosiene.

Până ce D-Vóstre vă veţi rosti, Guvernul Mei, faţă cu

armata imperială, a observat şi va observà o atitudine de

reservă, singura ce este permisă puterii esecutive într'un

Stat constituţional. Acestă ţinere în reservă este desem

nată prin încheierea Consiliului de Ministri, dată şi publi

cată în diua de 12 Aprilie.

Ministeriul Meü vă va supune tétă corespondenţa diplo

matică ţinută de Guvernul Mel cu Cabinetele străine în

mijlocul ultimelor evenimente.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Misiunea D-V6stre în acestă sesiune extraordinară este

mărginită prin înseşi împrejurările dureróse în mijlocul

cărora patria este învăluită!

Activitatea D-Vóstre va avé mai cu deosebire a se ocupà

de situaţiunea politică a ţării şi a da Guvernului Mel

mijlócele trebuitóre pentru a puté face faţă greutăţilor

răsboiului, pentru a apărà drepturile şi interesele României.

Ast-fel, Domnilor Mei, activitatea D-Vóstre fiind concen

trată asupra unicei trebuinţe de astăqi: salvarea ţării şi

a instituţiunilor ei, am tot temeiul de a crede că pe acest

tărîm divisiuni de partide, uri şi sfâşieri din lăuntru nu

mai există. Un apel la înfrăţire ar fi din parte-Mi chiar

de prisos. Fii ai aceleiaşi ţări, D-Vóstre nu puteţi avé şi

nu aveţi, am ferma convicţiune, decât un singur gând,

o singură voinţă, un singur scop: binele mumei nőstre a

tuturor, binele României !

Cât pentru Mine, Domnilor. Senatori şi Domnilor. Depu
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taţi, fiţi siguri că Imi voi face datoria. Din diua de când

am pus piciorul pe acest pămînt, am devenit Român. Din

qiua de când M'am suit pe acest Tron, ilustrat prin atâţia

mari şi glorioşi Domni, cugetările lor au devenit marea

gândire a domniei Mele: realțarea României, împlinirea

misiunii sale la gurile Dunării şi, mai presus de tte, men

ţinerea drepturilor ei ab antiquo, apărarea integrităţii ho

tarelor ei. Şi întru îndeplinirea acestei sfinte datorii, fie

bine încredinţată ţéra Mea că, în capul junei şi bravei

nőstre armate, voi sci a plăti cu perséna Mea.

Dumneqeü să protégă România.

Dumnedeú să bine-cuvinteze patrioticele D-Vóstre lucrări.

(A IR() IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi

ad-interim la Finanţe, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor

străine, Michail Kogălnicea nu; Ministrul Agriculturii,Co

merciului şi al Lucrărilor publice, I. Doc a n; Ministrul Cul

telor şi al Instrucţiunii publice, G. Chiţu; Ministrul Justiţiei,

I. Câmpinea nu; Ministrul de Resbel, General Al. Cernat.

La 14 Aprilie 1877, Bucuresci.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţăpe Colonelul Prin

cipe N. Dolgoruki, Adjutant al Imperatului Rusiei, şi pe

Căpitanul Pop off, Adjutant al Marelui-Duce Nicolae.

Camera adoptă Convenţiunea cu Rusia, cu79 contra25voturi.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză d-lui Preşedinte al Consiliului

de Ministri următrea scrisére :

Domnule Ministru Preşedinte al Consiliului,

România a urmat în tot-deauna cu priviri pline de mîn

drie şi de iubire tînăra şi brava ei armată; dar nici odată

aceste simțeminte n'aú putut fi mai călduróse decât în

grelele împrejurări prin cari trece astădi ţéra, când osta

şul póte fi în tot momentul chemat a-şi da viéţa pentru

a apèrà onórea şi independenţa patriei.

Evenimentele sa succedat cu o iuţélă atât de ne

aşteptată, în cât mobilisarea forţelor néstre a trebuit să

se facă cu cea mai mare grabă.

Apr. 14 (26)

16 (28)

20 (2)
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21 (3)

22 (4)

DacăStatul se silesce a face tot ce i stă în putinţă spre a

procurà cele neapărat trebuincióse soldatului, ofiţerul însă a

fost nevoit a face faţă diferitelor cheltuieli, la cari îl obligă

repedea trecere de pe piciorul de pace la cel de răsboiü,

dispunénd fie-care de mijlóce materiale destul de limitate.

Spre a uşurà dar în cât-va aceste cheltueli ale ofiţe

rilor şi a le da o dovadă de necontenita şi părintésca

îngrijire ce am de situaţia lor, vilă a-ţi face cunoscut,

Domnule Ministru Preşedinte, că dai din parte-Mi suma

de una sută mii lei noi, care, prin îngrijirea administra

țiunii Listei civile, se va pune la disposiţiunea Ministe

riului de Resbel, spre a se distribui ca misă în campanie

ofiţerilor din trupele mobilisate.

Cuacéstă ocasiune îţi trimit, Domnule Ministru Preşedinte

al Consiliului, încredinţarea stimei şi afecţiunii ce-ţi păstrez.

ABucuresci, în 2o A/ora/ie zS77. CAROL

Armata ruséscă înconjóră Karsul.

Impăratul Rusiei se întórce de la Kiew la Moscva.

Turcii capturéză corăbii comerciale pe Dunăre şi bombar

déză oraşele deschise Galaţi, Brăila şi Reni.

Camera presintă Alteţei Sale Serenisime următórea Adresă:

]/ T /

La qi de mare cumpănă, Măria Ta,precum făcea Dom

nii noştri cei trecuţi, ai chemat neîntârqiat sfaturile mari:

Adunarea ţării. Şi ea, Măria Ta, grăbindu-se cu iubire în

jurul Tronului, semn neperitor şi măreţ al suveranităţii

nőstre naţionale, a luat sciinţă cu mâhnire că răsboiul,

ce erà de temut, între doi din puternicii noştri vecini, n'a

putut fi oprit de a isbucni.

Din cetirea corespondenţei diplomatice ţinută deGuvernul

Măriei Tale,Adunarea a luat încredinţarea că dînsul a făcut

tot ce eră prin putinţă ca să ajungă a ni se chezăşui în

mod special acea neutralitate, atât de mult dorită de ţéră
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şi pentru care ea a suferit un an de qile cele mai mari

sacrificii morale şi materiale. -

In starea de faţă a lucrurilor, regretând împotrivirile ce

Guvernul MărieiTale aîntîmpinat,acum ca şi în tte ocasiu

nile, din partea Inaltei Porţi,la dreptele cereri ale ţării,şi vă

dênd că Inalta P6rtă a refusat chiar de a introduce cererea

nőstră de neutralitate înaintea Conferinţei de la Constanti

nopole, Adunarea aprobă întru téte măsurile ce Guvernul

Măriei Tale a luat pentru a face faţă la tte eventualităţile.

Inţelegem şi împărtăşim, Măria Ta, strigătul dureros al

inimii Măriei Tale, când qici Românilor: că ajutorarea lor

să o aştepte de la Dumneqeul îndurător al părinţilor lor

şi de la braţul fiilor ţării, povăţuit de înţelepciunea celor

ce sunt în fruntea ei. Inţelepciunea şi braţul român vor

feri ţéra de a ajunge teatrul unui răsboi,pe care noi nu

l'am voit, pe care noi nu l'am provocat. Fii sigur, Măria

Ta, că atunci când se unesce voia Domnitorului cu acea a

poporului,unită este cu ea şi voia lui Dumnedeú, şi isbânda

nu póte lipsi acelora cari, pacinici, neprovocând pe nimeni

şi neîncălcând drepturile nimănui, se străduesc numai de

a împedecà ca oraşele şi satele lor să nu fie prefăcute în

cenuşă, ca poporul să nu fie măcelărit şi ca să nu se nimic

nicéscă avuţiile lui, fructul a 20 de ani de pace.

Măria Ta, /

Intrarea în ţéră a armatelor imperiale rusesc este acum

o faptă înscrisăîn istorie. In încheierea Convenţiunii dintre

Guvernul Măriei Tale şi al puternicului Impărat al Ruşilor,

ţéra vede o liniştire în mijlocul suferinţelor răsboiului şi

o asigurare a individualităţii sale politice, cât şi a respectă

rii hotarelor sale. Dând o neîndoisă şi aprépe unanimă

aprobare faptelor din urmă ale Guvernului Măriei Tale,

Adunarea este convinsă că acestGuvern va urmàînţelept şi

patriotic a feri ţéra de ori-ce conflicte cu ori-cari din ve

cinii ei, făcându-şi însă o datorie sfîntă din apărarea, şi

apărarea atunci cu ori-ce preţ, a pămîntului românesc şi a

drepturilor şi instituţiunilor sale de acele invasiuni, cari nu

numai că ar localisà acî răsboiul, dar încă ar aduce asupra

ţării grozăviile de cari sunt capabile oştirile nedisciplinate.

Pentru-ca Guvernul Măriei Tale să ptă îndeplini acestă

Trei deci de ani de Domnie. 2.

1877

Apr. 22 (4)
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22 (4) chemare a sa, nu Te îndoi, Măria Ta, că Adunarea va fi

purureagata a-i da tot concursul şi tîte mijlócele trebuitóre.

Când Măria Ta ai unit sorţile Măriei Tale cu ale popo

rului român, care Te-a pus în fruntea lui, când fericirea

şi mărirea acestui popor sunt mărirea şi fericirea Măriei

Tale, el nu va pregetà a fi gata la glasul de chemare al

Domnitorului său.

Dacă, Măria Ta, străbunii noştri a qis: că vorba Dom

nitorilor cu sfatul ţării întăresce domniile, tot ei, de tra

diţiunea cărora Măria Ta ne-ai amintit cu românéscă sim

ţire, tot ei au qis: Fericit némul al cărui Domnitor ca un

strejar neadormit veghéză ca să nu se ştirbéscă moşia lui

străbună!

Strajă neclintită a hotarelor ţării şi a drepturilor ei, să

trăiesc Maria Ta, să trăiască Măria Sa Dómna!

Preşedintele Adunării, C. A. Rosetti.

Vice-Preşedinţi: A. Teriachiu, Colonel D. Le cca.

Secretari: A. Vizanti, M. Ghelmegeanu, Mich. G. Bu

rile anu, Const. Clim e scu.

Cestori: Colonel V. Gherghe li, G. Goga.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Dacă luminatul şi puternicul D-Vóstre sprijin este în tot

timpul trebuitor Guvernului Mel, el devine de un preţ mult

mai mare astădi, când interesele cele mai sacre ale na

ţiunii sunt puse în pericol.

Cunósceţi câte sacrificii am făcut în decurs de un an

pentru a ne ţiné într-o deplină neutralitate. Peste aştep

tările néstre, România se vede însă învăluită într-un mare

răsboi şi în tötă ora suntem ameninţaţi de a vede chiar

pămîntul nostru devenind teatrul acestui răsboi.

Forţele întrunite ale naţiunii singure pot, o sper, face

faţă acestor mari pericole!

Vé mulţumesc dar de bărbătescul răspuns ce aţi făcut
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apelului ce vam adresat, în diua când v-am adunatîm

prejurul Tronului; acest răspuns unanim al D-Vóstre co

respunde simțemintelor naţiunii şi, ca atare, el va da Gu

vernului Me forţa morală, atât de trebuitóre spre a puté

păşi cu prudenţă,dar şi cu energie, calea trasă de D-Vóstre,

acea de a apără cu ori-ce sacrificii hotarele, drepturile

şi instituţiunile acestei ţări.

Vă mulţumesc de bunele cuvinte ce în deosebi Imi

adresaţi. Fiţi încredinţaţi, Domnilor Deputaţi, că voi sci

a corespunde încrederii ce naţiunea a pus în Mine; ca

Domn al Românilor, în tot timpul şi în tötă împrejurarea

voi lucră românesce.

Dómna se asociază la sincerele Mele mulţumiri pentru

urările adresate Nouë de D-Vóstre.

Să trăiască România!

Să trăiască representanţii ei!

Se promulgă legea pentru rechisiţiunile militare.

Măria Sa Dómna primesce numeróse felicitări de diua Sa

onomastică.

Lafelicitările Camerei cu acestă ocasiune,AlteţaSa Serenisimă

Domnul rostesce în numele Séü şi al Dómnei următórele cu

vinte de răspuns:

Răspunsul cel mai nimerit la frumósele cuvinte ce Ne-aţi

rostit este de a reînnoi astădi acea veche devisă latină:

Tranquillus saevis in undis, adecă: că în mijlocul valurilor

şi al furtunei sunt liniştit, rezemat pe iubirea şi încre

derea ţării.

Anglia îşi face reservele sale în cestiunea orientală.

Senatul presintă Alteţei Sale Serenisime următórea Adresă:

Măria Ta,

Sunt momente atât de grave, atât de solemne în viéţa

naţiunilor,în cât mintea cea mai înţeléptă nu pte pune o

1877

Apr. 22 (4)

24 (6)

25 (7)
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Apr. 25 (7) stavilă evenimentelor, raţiunea omenéscă cea mai prevă

qëtóre se opresce în faţa necunoscutului.

Atunci, popor şi Tron, Camere şi Guvern, ţéra întrégă,

nu mai ai decât o singură cugetare, un singur strigăt,

decât o singură îngrijire: mântuirea patriei.

Senatul,dincunoscinţa actelor diplomatice,s'aîncredinţat

că Guvernul Măriei Tale, în faţa evenimentelor grele ale

conflictului oriental, a pus téte silinţele, ttă stăruinţa pen

tru a dobândi de la Înalta P6rtă şi de la Puterile garante

afirmarea neutralităţii néstre; însă téte aú fostzadarnice.

Astăqi, intrarea armatelor ruse în ţéra nőstră este un

fapt îndeplinit şi tunul a început a qice cuvîntul său.

Răsboiul dintre doi puternici vecini ai noştri, noi nici

l'am dorit, nici l'am provocat, Măria Ta;însă este o sacră

şi imperiósă datorie a nőstră ca să facem tot ce omenesce

este posibil, ca România să nu devină teatrul răsboiului;

să scutim mănősele nőstre câmpii de acele scene sânge

rőse, de acele măceluri grozave, cari au însângerat plaiu

rile Balcanilor.

Măria Ta,

România, deşi isolată în momente aşă de periculse,

amintindu-şi însă de strămoşescile ei tradiţiuni şi invocând

ocrotirea Dumneqeului părinţilor noştri, se sprijină pe

patriotismul fiilor săi şi, la nevoe, chiar pe braţele lor.

România va fi la înălţimea datoriei sale în momente

aşà de solemne, când viitorul şi existenţa sa politică chiar

pot fi puse la aspre încercări, şi nu va cruţă nici un sa

crificii pentru a salvà, a păstrà neatinse ţéră şi institu

țiuni.

Juna nőstră armată, mîndră de a avé în capul ei pe

urmaşul atâtor eroi, pe Carol I, va sci să-şi facă datoria.

Măria Ta,

Nu Senatul, corp matur şi moderator, va consiliă veri

odată o politică hasardósă şi periculsă, şi cu atât mai

puţin de a atacà pe veri-unul din puternicii vecini astăqi

în luptă; acésta ar fi o urmare nu numai condemnabilă,

dar şi o neertată nesocotinţă.
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Dar când căminurile néstre ar fi ameninţate, când mo

şia strămoşéscă ar fi încălcată şi drepturile néstre nimi

cite, nepăsarea nőstră ar fi o crimă de les-naţiune.

Măria Ta,

In împrejurările dureróse cari învălue scumpa nőstră

ţéră, Senatul, plin de încredere în tactul şi înţelepciunea

de care a dat până acuma probe GuvernulMăriei Tale, se

va grăbi a-i da mijlcele necesare pentru a-l pune în posi

ţiune să apere drepturile şi interesele României faţă cu

răsboiul ce s'a început.

Convenţiunea încheiată între Guvernul Imperial Rus şi

Guvernul Măriei Tale a micşorat în mod simţitor îngriji

rile legitime ce apăsau inimile Românilor în nisce împre

jurări aşă de dureróse, şi cu atâta mai mult că Maiestatea

Sa Imperatorele Alexandru II unul din garanţii puter

nici ai existenţei nstre politice, ne dă asigurarea de a

menţiné şi a face de a se respectă drepturile néstre po

litice şi a apără integritatea Statului român.

Să trăiască România !

Să trăesci Măria Ta !

Să trăiască Măria Sa Dómna.

Vice-Preşedinţi: M. Costa che, Dim. Brătianu.

Secretari: N. Cămă răşescu, G. Lecca, M. Gherm ani.

Cestori: N. Manolescu, C. G. Car am a l â u.

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor Vice-Preşedinţi,

Domnilor. Senatori,

Primiţi expresiunea desăvîrşitei Mele recunoscinţe pen

tru concursul energic ce-Mi promiteţi în gravele împre

jurări de astădi.

Şi nici că puteă fi alt-fel din partea Senatului Româ

niei! A nu toţi avem şi urmărim acelaşi scop: mântu

irea Patriei!

Domnilor Senatori, de la Mesagiul Meü din 14 Aprilie,

1877
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Apr. 25 (7) lucrurile sa înăsprit. Fără să fi dorit, fără să fi provocat

răsboiul ce a isbucnit între puternicii noştri vecini, ţéra

a şi început, despre partea Dunării, a se resimţi de du

rerósele lui efecte. Fără ca de pe ţărmurile néstre o sin

gură puşcă românéscă să se fi tras, oraşele şi satele nostre,

pe jumătate pustii, încep a fi devastate.

Comerciul nostru internaţional chiar din susul Dunării

este cu desăvîrşire nimicnicit, căci, în contra dreptului gin

ţilor, monitórele otomane intră în înseşi porturile nóstre

şi capturéză şi chiar ard vasele, fără privire către pavi

lionul care pârtă. Oraşe deschise ca Brăila şi mai ales

Renii sa bombardat. Olteniţa, în care nu se găsesce un

singur pluton din armata rosiană, a avut aceeaşi srtă ;

o nouă ameninţare de bombardare i sa şi făcut. Pe la

mai multe puncturi sa şi făcut invasiuni de bande de

Cerchezi şi de Bașibuzuci. Nu mai târdiü decât eri, un

corp de Bașibuzuci, trecând Dunărea, a ars vasele aflate

pe Jiü în portul Bechet şi a pustiit locuinţele.

Precum vedeţi, Domnilor Senatori, în contra hotărîrii

nóstre de a nu provocâ, de a nu atacà, noi ne vedem

provocaţi şi atacaţi pe însuşi teritoriul nostru.

In faţa acestei atitudini agresive, totuşi Guvernul Mei

nu va părăsi calea prudentă, dar şi energică, care i sa

recomendat de ambele Corpuri legislative. Insă cu du

rere prevăd că nu ni se va ţiné sémă de moderațiunea

nóstră!

In asemenea cas,vom fi siliţi a respinge forţă prin forţă,

căci mai înainte de töte suntem datori către ţéră de a-i

apërà hotarele!

Şi atunci am convicţiunea căjuna nőstră armată, luând

povaţă de la faptele strămoşesci, prin vitejia sa va do

vedi că este demnă urmaşă a acelor oştiri române, cari



407

secoli întregi ai apărat civilisaţiunea creştină la porţile

Orientului.

Incă odată sunt fericit şi-i reînnoesc recunoscinţa Mea,

vëdênd că Senatul este hotărît a nu cruţă nici un sacri

ficii, atunci când drepturile, interesele şi demnitatea Ro

mâniei vor fi puse în joc.

Trăiască Senatul!

Trăiască naţiunea română!

Se promulgă legea pentru suspendarea prescripțiunilor şi a

terminelor unor acte judecatoresci.

Guvernul desminte scirile despre incorporarea oştirii române

în cea ruséscă.

D-l Alexandru Plagi n o e numit Comisar general pe

lângă Comandantul-cap al trupelor rusesci.

Bateriile turcesci din cetatea Vidin trag focuri asupra bate

riilor române din Calafat. Bateria Ştefan-cel-Mare (reg. 1 de

artilerie) réspunde focului.

Alteţa Sa Serenisima Domnitorul iea Insuşi comanda armatei.

Corpurile legiuitóre încuviinţéză creditul de mobilisarea ar

matei în sumă de 1.088.000 lei.

Alteţa Sa Serenisimă asistă în gara Tîrgovişte la imbarcarea

trupelor spre Olteniţa.

Comuna Chiselet (Olteniţa) e atacată de 50 Turci armaţi.

Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul,însoţit de Generalul coman

dant al corpului de armată şi de şeful Statului-Major, inspectéză

la Giurgiu Divisiunea III. La întórcere se opresce la Vidra,

unde visitéză lagărul rusesc.

Bateriile turcesci din Turtucaia bombardéză cu vioiciune ba

teriile române din Carantina veche. Turcii trag 400 focuri

şi Românii réspund cu 200. Doué monitóre turcesci atacă în

flanc bateriile române, cari, îndreptând douë tunuri în aceste

monitóre, le silesc să părăséscă repede posiţiunea ce ocupau.

In Turtucaia se ridică în două rînduri drapelul alb.

AA. LL. Domnul şi Dómna asistă la plecarea trupelor spre Ol

teniţa.

Se instituesc comisari şi agenţi români pe lângă armata ru

séscă şi trei comisiuni pentru supraveghiarea rechisiţiunilor.

Se modifică legea gardei orăşenesci din 17 Martie 1866.

Se promulgă legea relativă la constituirea în corpuri active

1877
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Apr. 29 (11)

» 30 (12)

Maiü 2 (14)

3 (15)

a miliţiilor şi legea pentru fixarea unei taxe de 5%, asupra re

tribuţiunilor tuturor funcţionarilor.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Olteniţa, unde inspectéză Di

visiunea IV şi esaminéză cu de-amănuntul posiţiunile ocupate

de trupele române în faţa forturilor otomane.

Se modifică legea înaintăriiîn armată din 4 Aprilie 1874.

D-l M. Kogălnice anu, Ministrul Afacerilor straine, espune

prin o notă către agenţii României acreditaţi pe lângă Puterile

garante situaţiunea României şi necesitatea încheierii Conven

țiunii de la 4 (16) Aprilie; arată că Turcia însăşi a rupt téte

legăturile ei cu România, care sevede constrînsă a respingeprin

forţă actele de agresiune ale armatei otomane.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Ploesci şi face visită Marelui

Duce Nicolae, Comandantul-cap al armatei rusesci.

Marele-Duce Nicolae, însoţit de fiul său Marele-Duce Ni

colae Nicolaevici, sosesce la Bucuresci pentru a face o vi

sită AA. LL Domnului şi Dómnei, şi apoi se întórce la Ploesci.

Camera Deputaţilor votéză 10 miline lei pentru trebuinţele

armatei.

După însărcinarea Principelui Gor ce a cov, d-l Ne lidov

adreséză Guvernului român următórea notă:

Guvernul român făcuse demersuri pe lângă Cabinetul

Imperial,pentru ca să-şi arate dorinţa de a cooperă la ac

ţiunea armatei rusesci peste Dunăre şi pentru ca să sta

biléscă condiţiunile, în cari acéstă cooperaţiune ar fi cu

putinţă.

M. S. Impăratul, ţinând semă de împrejurările politice

în mijlocul cărora se face mersul armatei Sale în contra

Turciei şi de mijlocele de cari ea dispune, a bine-voit să

facă a înţelege pe Cabinetul din Bucuresci, prin mijloci

rea Principelui I. Ghica, că nu invită pe România la o

cooperaţiune peste Dunăre, dar că, dacă Guvernul român

voià să intreprindă o asemenea acţiune pe propriele sale

cheltueli şi cu risicul şi pericolul său, ea nu s'ar puté face

decât cu condiţiunea absolută a unităţii de comandament

superior, care ar rămâné în mânile Generalului cap al ar

matei imperiale.

Acéstă decisiune a Impăratului i-a fost dictată atât de

necesitatea de a garantà succesul operaţiunilor întreprinse

de forţele rusesc,înlăturând ori-ce divergenţă de planuri,

tot-deauna vătămătére în asemenea materie, cât şi de un
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simțemînt de interes real pentru România, ale căreia forţe

disponibile nu ar puté să opereze în siguranţă şi cu fo

los peste Dunăre decât dacă ar fi în posiţiune să se ra

zime pe armata ruséscă şi să se bizuéscă, în cas de ne

voe, pe sprijinul ei.

Cu tóte acestea,în ultimele deliberaţiuni relative la ela

borarea unui plan de acţiune pentru ambele armate, auto

rităţile militare române şi-au manifestat tendinţa de a

operà isolat şi pe un teatru separat.

Deşi consideraţiuni strategice de o valóre hotărîtére a

arătat în destul desavantagiul,–şi în unele împrejurări

chiar primejdia planului propus de Români, – s'ar păré

cu tóte aceste că e urgent a se stabili neted imposibili

tatea politică a unei acţiuni isolate a trupelor lor.

Rusia nu are nevoe de concursul armatei române. For

ţele pe care le-a pus în mişcare ca să combată pe Turcia

sunt mai mult decât îndestulătére pentru ajungerea acestui

scop înalt, ce Impăratul şi-a propusîncepând răsboiul ac

tual. De altă parte, siguranţa exterióră a României nu o

obligă câtuşi de puţin să atace pe Turcia. Dacă, prin ur

mare, Guvernul român, din motive personale de o natură

diferită şi pe care nu vrea să le desvélue, dar cari rees

destul de clar din limbagiul presei locale, crede ca o obliga

ţiune a sa de onére să intreprindă o acţiune ofensivă contra

Imperiului Otoman, acestă acţiune nu trebue să jignéscă

în nici un cas esecutarea planului general al marilor ope

raţiuni ale armatelor rusesci, la umbra cărora numai şi în

mod exclusiv au putut fi puse basele sértei viitóre a Sta

tului român.

Interesul bine înţeles al României cere deci, –şi sigu

ranţa forţelor rusesci comandă imperios,– ca cooperaţiu

nea acestui Stat să se facă numai în strictă conformitate

cu planul general al operaţiunilor marei armate imperiale

şi în condiţiunile pe cari le va pune Augustul Comandant

cap rus,–după cum actuala glorisă activitate defensivă

a forţelor române nu e o garanţie de siguranţă pentru

teritoriul Principatului, decât dacă ea forméză o parte din

întregimea sistemului strategic care protege cu atât suc

ces ţărmul stâng al Dunării.

Comunitatea scopului şi simpatiile tradiţionale, cari unesc

1877

Maiü 3 (15)
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pe Rusia cu România, ar fi trebuit să constituiască pentru

Guvernul Domnesc o garanţie îndestulătére pentru dis

posiţiunile sincere cari călăuzesc, în privinţa sa, în îm

prejurările de faţă, actele Cabinetului Imperial.Numerósele

dovedi de încredere şi de bună-voinţă, pe cari Rusia i

le-a dat în trecut şi chiar în timpul ultim, arată dejà în

tinderea avantagielor materiale şi politice pe cari Româ

nia le-ar fi putut câştiga încă, graţie unor asemenea ra

porturi.

De altă parte, 6menii de Stat puşi în fruntea afacerilor

României n'ar puté perde din vedere valórea forţelor an

gagiate de Rusia în conflictul actual, obligaţiunile pe cari

dimensiunile luptei i le impun şi drepturile pe cari i le

crează,–pentru a garantà prin tóte mijlocele posibile

siguranţa şi succesul marei sale întreprinderi.

Iminenţa operaţiunilor decisive pe Dunăre coincidénd

cu sosirea apropiată a M. S. Impăratului,– ar fi din

tóte privinţele urgent să se definéscă fără întârdiere şi

într-un mod precis şi formal intenţiunile Guvernului ro

mân relative la partea pe care corpul de operaţiune dom

nesc ar fi chemat să o iea în cursul ulterior al răsboiului,

şi care n'ar puté varià decât între o abţinere de la ori

ce demers agresiv şi o acţiune comună sub comandamen

tul superior şi conform cu vederile Generalului cap rus.

De la răspunsul grabnic şi hotărîtor, care se va da la în

tregimea acestei cestiuni, vor atârnă disposiţiunile prac

tice pe cari A. S. Marele-Duce trebuie să le iea fără în

târdiere, în virtutea puterilor cu cari este investit.

Un monitor turcesc trage focuri asupra bateriei române de

la Islaz. Bateria, rèspundând, lovesce monitorul în cóste şi-l

sfăramă un coş şi catargul.

Se promulgă legea pentru facerea recensemîntului contribu

țiunii directe.

In urma loviturii de Stat a Preşedintelui Republicei fran

cese Mareşalul M a c-M ah on, întreg Ministeriul frances demi

sionéză.

Turcia nerecunoscând neutralitatea Dunarii, Guvernul român

încunosciinţéză pe Puteri că,începând de la punctul Gruia, na

vigaţiunea pe Dunăre este oprită,
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Alteţa Sa Serenisimă face o visită Marelui-Duce Nicolae la

Ploesci.

Adunarea Deputaţilor şi Senatul adoptă succesiv moţiuni,

prin cari România se declară Stat independent.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de di:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

In momentele grave prin cari trece ţéra nőstră, Ro

mânia întrégă are ochii ţintiţi asupra véstră; ea pune în

voi tóte speranţele sale.

In ora luptei aveţi înaintea véstră faptele bătrânilor oş

teni români; aduceţi-vă aminte că sunteţi urmaşii eroilor

de la Racova şi de la Călugăreni.

Drapelul sub care luptaţi este în mijlocul vostru însăşi

imaginea patriei. Urmaţi-l dar vitejesce şi, când odată

laurii păcii vor reînverdi pe munţii şi câmpiile României,

patria, cu recunoscinţă,va înscrie numele bravilor ei apé

rători pe frontispiciul edificiului independenţei române.

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Domnul vostru vă urmăresce cu mîndrie. El în curînd

va fi în mijlocul vostru, în fruntea véstră. Causa ce vă

este încredinţată este o sfîntă causă. Cu noi dar va fi Dum

nedeú, cu noi va fi victoria.

ADat în Bucuresci, astăgi zo Maiă anul 1877.

CAROL.

Ministrul de Resbel, General de brigadă Cernat.

Infăţişându-se rînd pe rînd corporaţiunile şi autorităţilepen

tru a presintà felicitările lor de diua de 10 Maiu, Preşedintele

1877
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Măiü 10 (22) Consiliului de Ministri rostesce în numele Guvernului urmă

torul discurs :

Măria Ta, /

In timp de 11 ani, de când Măria Ta eşti pe Tronul

României, nici ispitele cele mai ademenitére, nici provo

cările cele mai audacióse n'au lipsit ţării néstre, pentru a

o distrage de la opera reconstituirii sale şi a o aruncă

în aventuri, cari ar fi putut turburà pacea Orientului.

Cu tóte aceste tentaţiuni însă, cu prudenţa, răbdarea şi

stăruinţa cele mai nestrămutate, am făcut tot ce puteam

spre a nu atinge condiţiunile internaţionale stabilite prin

tractate solemne şi recunoscute de Puterile garante; ampu

tut dovedi ast-fel lumii, că acele calităţi, cari au distins,în

centrul Europei,pe bărbaţii cei mai distinşi din rassa Măriei

Tale, Te-au însoţit la gurile Dunării şi că poporul român

păstréză încă înţelepciunea şi energia, cari în timp de se

cole au inspirat pe străbunii noştri şi i-au făcut a păstrà

o patrie liberă în mijlocul celor mai teribile cataclisme.

Când însă a încetat ori-ce speranţă că turmentele de

peste Dunăre se pot potoli pe cale diplomatică, când răs

boiul între Rusia şi Turcia a isbucnit şi când nimic nu se

póte asigură despre consecinţele acestei teribile convulsiuni

pentru Peninsula Balcanică; când, înainte chiar de a fi si

gură că va eşi victorisă din acest răsboiu, din teribila crisă

politică şi socială pe care o străbate, Turcia, în circulara

sa către Puteri, ne croesce, prin capriciul urgiei sale, o

sórtă care nu este conformă nici cu drepturile, nici cu do

rinţele néstre; când programa din acea circulară este dejà

pusă în esecutare, prin faptul tractării Agentului nostru de

la Constantinopole ca un simplu funcţionar otoman; când

oraşele şi satele néstre deschise, unde nu erau nici trupe

rusesci, nici chiar trupe românesc, sunt, nu ocupate ca

puncte strategice, dar dilnic bombardate, incendiate şije

fuite; când câmpiile şi holdele nőstre sunt pustiite şi arse;

când sentinelele néstre de-alungul Dunării sunt ucise şi

ciopăţite în modul cel mai barbar; când muncitorii sunt ră

piţi de la plugul lor şi duşi în robie împreună cu femeile

şi copiii lor, ca în timpul lui Mahomet II: când, într-un

cuvînt, vedem patria nőstră ameninţată de téte ororile in
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vasiunilor sălbatice din secolele trecute; acelaşi simțemînt

de prudenţă şi de înţelepciune, care ne-a condustot-deauna,

ne impune astăqi datoria de a ne ridicà cu toţii, de a ţiné

pept pericolului, spre a salvà individualitatea politică a

Statului român.

Trecutul nostru, Măria Ta, a putut, credem, asigură dejà

pe tóte Puterile garante asupra scopului ce urmărim;fap

tele nőstre, în evenimentele presente, le vor dovedi la töte,

şi mai ales puternicilor noştri vecini, Rusia şi Austria, că

politica nőstră este numai o politică de conservaţiune şi

că, dacă ne deslipim astăqi cu totul şi pentru tot-deauna

de Turcia, este ca să nu mai resimţim efectele convulsiu

nilor sale; dacă luăm armele, este ca să răspundem agre

siunilor ei, să le punem o stavilă puternică şi să facem

ast-fel ca ele să nu se mai ptă repeţi în viitor.

Puterile se vor convinge că, puşi precum suntem între

două mari şi puternice Imperii, simțemîntul de conserva

ţiune însuşi ne interdice ori-ce alte aspiraţiuni aventuróse,

cari ar puté pune în pericol existenţa nőstră chiar.

In marginele dar ale României actuale, care de fapt şi

de drept public europén este patrimoniul nostru, credem

că nu vom demerità de solicitudinea şi protecțiunea Pute

rilor garante, dacă ne vedem siliţi astăqi a luptà, şi a luptà

până la extrem, pentru apărarea drepturilor şi indepen

denţei néstre.

Cu Dumneqeú dar, înainte, Măria Ta! Dejà eşti salutat

cu transporturi de entusiasm de poporul din tóte unghiu

rile României, şi dacă sacrificiile enorme, la cari ţéra este

chemată, n'ar avé alt efect decât de a Te face să cunosc

pe Român sub o nouă fasă, să-l iubesc şi mai mult şi să

dobândesci o încredere şi mai mare într'însul, acésta ar

fi încă destul; căci numai credinţa absolută, iubirea reci

procă şi neclintită între Suveran şi popor pot asigură vi

itorul României, ne pot da tuturor tăria de a luptà în ori

ce vicisitudine prin care ea ar avé a trece.

Să trăesci Măria Ta, întâiul oştén şi Domnul României

libere şi independente! Să trăiască Măria Sa Dómna şi

virtuţile Ei fie un balsam îndulcitor suferinţelor la cari

naţiunea este astăqi expusă! Să trăiască România!

1877

Maiü 10 (22)



414

1877

Maiü 10 (22) Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor Ministri,

Vë mulţumesc pentru îndemânarea, cu care aţi urmat

impulsiunii sentimentului naţional în îndeplinirea dorinţei

celei mai scumpe a ţării întregi.

Sper că, cu concursul D-Vóstre şi cu sprijinul naţiunii,

acest mare fapt va rămâné neşters în istoria nőstră. Eu

ropa şi marile Puteri, cari a arătat în tot-deaunabună

voinţă şi solicitudine acestei ţări, vor recunsce, sunt si

gur, în îndeplinirea dorinţelor nőstre naţionale, manifestate

încă de Divanul ad-hoc din 1857, un pas mai mult făcut

spre a asigură în mod statornic liniştea şi pacea pe ţér

murile Dunării.

I. P. S. Sa Metropolitul Moldovei adreséză Alteţei Sale Sere

nisime în numele clerului următérele cuvinte:

Prea Inălţate Dómne,

Clerul bisericii române în genere,în toţi timpii şi în téte

împrejurările, a fost împreună cu naţiunea la tóte faptele

naţionale ce s'a petrecut în ţérăîn decursul vécurilor până

în qiua de astăqi, precum însăşi istoria nőstră ne arată,

că cu adevărat în tot-deauna biserica a fost cu ţéra şi ţéra

cu biserica.

Astăqi, când patria nőstră comună, scumpa nőstră Ro

mânie, trece prin nisce împrejurări grave, cari însă ne face

să sperăm că acestă ţéră bine-cuvîntată de Dumneqeú cu

tóte darurile naturii, că poporul român eminamente creştin,

după secole de felurite încercări, va ajunge în fine la o

stare mai fericită, la o stare de sine stătătâre, după dorinţa

unanimă exprimată prin representanţii săi; şi când vede

în capul acestor aspiraţiuni naţionale pe Măria Ta, inspirat

de simțemintele generóse şi măreţe ale glorioşilor noştri

Domni din trecut, clerul, qic, cu atât mai mult, de la cel

dintâiü până la cel mai de pe urmă, nu pte să rămână

nemişcat de aceleaşi simțeminte naţionale românesc, de
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cari tot Românul este astădi însufleţit, având în cap pe

Măria Ta.

Acest cler naţional ortodox vine în acestă memorabilă

di de 10 Mai, prin vocea mea smerită, a exprimă Măriei

Tale urările sale sincere, rugând pe Dumnedeü să Vă dă

ruiască ani îndelungaţi şi fericiţi pe Tronul României in

dependente, spre a conduce destinele poporului român la

port fericit şi biserica naţională la splendórea ei antică.

Să trăiască România liberă şi independentă!

Să trăesci Măria Ta!

Să trăiască Măria Sa Dómna!

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Prea Sfinţilor Părinţi,

In dilele mari ale României, clerul a fost pururea alături

cu naţiunea, sa mai bine dicând a fost însăşi naţiunea.

Nu puteà să fie alt-fel şi astădi, când naţiunea română

proclamă hotărîrea sa de a trăi cu propria sa viéţă, de

a fi stăpână destinatelor sale, de a fi de sine stătătóre.

La voturile Corpurilor legiuitóre, biserica aduce bine

cuvîntările sale ; cum să nu credem în succesul causei

nóstre, cum să ne îndoim că glasul poporului nu va fi

şi glasul lui Dumnedeü?

In numele naţiunii primesc bine-cuvîntările Prea Sfin

ţiei Vóstre şi cu toţii să strigăm:

Să trăiască România!

Să trăiască biserica ei!

Senatul, prin graiul Vice-Preşedintelui său Dimitrie Bră

tia nu, adreséză Alteţei Sale Serenisime următórele cuvinte:

Prea Înălţate Dómne,

Senatul aduce cu un respectuos devotament Măriei V6

stre felicitările sale şi urările ce face, pentru-ca Domnia

Măriei V6stre să fie lungă, ferice, glorisă.
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Maiü 10 (22) Măria V6stră, de un-spre-qece ani, qiua de dece Maiü,

qiua suirii Măriei V6stre pe Tronul României, este o di

de serbare naţională. Până ac,în acea qi mare, suvenirile

şi aspirațiunile néstre singure erau mângâierea sufletelor

nőstre; astăqi o vedeţi, Măria V6stră, téte inimile debordă

de bucurie; eroismul străbunilor noştri a reînviat în ai

lor strănepoţi şi aspirațiunile néstre au devenit o realitate.

Astăqi, pactul dintre naţiune şi Augustul său Ales s'a să

vîrşit.Când V'aţi suit peTron,V'am promis inimile néstre

şi Măria V6stră ne-aţi promis că veţi face minuni cu po

porul român. Astăqi, am reînnodat firul de trei secole rupt

al vieţii néstre de naţiune de sine stătătre şi de ante

gardă a civilisaţiunii în Orient.

Prea Înălţate Dómne, Camera şi Senatul a recunoscut

independenţa României faţă cu Turcia. Măria Ta, în ca

pul eroicei nőstre armate, vei face a se impune inimicu

lui şi a fi recunoscută şi de Puterile garante, ca o nece

sitate salutară Europei.

Şi Senatul, Măria Ta, este cuprins de grijile şi de spe

ranţele cari frămîntă şi gâdilă inima Măriei Tale. Dacă

vîrsta nőstră şi experienţa ce dă vîrsta nu ne permit ela

nurile sublime cari fac eroismul junimii, eroismul nostru

este sângele rece; sângele rece nu e nepăsarea, el este

resemnaţiunea consciinţei de a nu reculă înaintea nici unui

sacrificii.

Timpii a sosit.Oveqi, Măria Ta, şi bătrânul Senat atre

sărit la bubuitul tunului de la Calafat şi Olteniţa.Când ai

dreptul şi forţa,înţelepciunea este a cuteză. Cutéză, cutéză,

cutéză! fiü al lui Frideric-cel-Mare, al lui Ştefan-cel-Mare

şi al lui Michai-Vitézul. Aruncă-Te cu credinţa aleşilor

lui Dumnedeú pe calea mântuirii patriei, în care Te îm

pinge şi tradiţiunea eroicei Tale familii şi geniul Româ

niei, şi ne revină încărcat de gloria némului românesc şi

de bine-cuvîntările omenirii! In întru prin libertate, la frun

tarii prin eroism, menţine patriei nstre independenţa şi-i

cuceresce stima şi iubirea lumii civilisate. Europa,împre

ună cu noi, cu veneraţiune şi cu amóre va salută în Măria

Ta pe Marele Rege al României.

Să trăesci Măria Ta !!!

Să trăiască Măria Sa Dómna !

Trăiască România independentă şi liberă!
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Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor Vice-Preşedinţi,

Domnilor Senatori,

Când percurgem paginele istoriei nőstre, noi vedem în

mod constant că Românii datoresc conservarea lor mai

ales unei virtuţi caracteristice a lor, acea de a fi strîns

uniţi în ora pericolului, acea de a nu avé decât un cuget,

decât o inimă, decât o voinţă, când se atinge de binele

comun, de interesele patriei.

Unanimitatea cu care Senatul a proclamat ruperea unor

legături cari de mult îşi făcuseră timpul, cari nu făcea

decât a împedecà România în calea sa de pace şi de

civilisaţiune, făcénd'o solidară cu greşeli străine şi atră

gênd asupra pămîntului nostru rele şi calamităţi neprovo

cate de noi; acéstă unanimitate este o puternică dovadă

că viü este între D-Vóstre spiritul bătrânilor noştri, spiritul

acelor mari strămoşi, cari în timpurile cele mai grele naú

disperat nici odată de sérta României.

Urmeze a trăi între noi acest spirit matur şi mântuitor,

urmeze a se întemeiâ din mult în mai mult concordia

între toţi fiii aceleiaşi ţări; şi am ferma convicţiune că,

cu tóte greutăţile ce încă ne aşteptă, vom ajunge la li

manul dorit de toţi.

Şi dar, în prevederea acestei dile mult aşteptate, acestor

dile frumóse, să dicem cu toţii:

Să trăiască România!

Să trăiască Senatul României!

Camera Deputaţilor, prin graiul Preşedintelui său, adreséză

Alteţei Sale Serenisime următórele cuvinte:

Măria Ta,

Sunt astădi 11 ani, intrândpentru prima 6ră în Palatul

Trei-deci de ani de Domnie. 27
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Măria Ta ai pronunţat cuvintele următére:

« Ales de naţiune cu spontaneitate. Domn al Românilor,

Mi-am părăsit fără a sta la îndoială şi ţéra şi familia, spre

a răspunde la chemarea acestui popor, care Mi-a încredinţat

destinatele sale. Punând piciorul pe acest pămînt sacru, am

şi devenit Român.

Cetăţén astădi, mâne de va fi nevoe soldat, Eü voiü

împărtăşi cu D-Vóstre sîrta cea bună şi pe cea rea. Din

acest moment totul este comun între noi; credeţi în Mine

precum Eü cred în D-Vóstre.

« Providenţa, care a condus pe Alesul D-Vóstre până aci

şi care a înlăturat tte pedecile din cale-I, nu va lăsà ne

îndeplinită opera sa.

Aceste cuvinte a fost aclamate de ttă ţéra ca buna

vestirea unei ere nouă, în care secularele aspiraţiuni ale

Românilor avea să fie realisate. Numele ilustru al Ale

sului inspiră credinţa; vigórea şi juneţea lui răbdarea de

a aşteptă îndeplinirea operei. Naţiunea vedea dejà albind

dorile qilii în care se va redobândi vechia independenţă,

pentru care toţi Domnii ce erau adevărata expresiune a

ţării luptaseră secole întregi,fără alt resultat decât de a în

semnà urmaşilor lor calea care avea să-i ducă la ţelul dorit.

Un-spre-dece ani abiă aú trecut de atunci, şi astăqi dra

pelul lui Mircea şi Ştefan,purtat de românescul braţ al Mă

riei Tale, este din nou desfăşurat la lumina mare şi naţiunea

întrégă se strînge cu entusiasm în jurul lui, hotărîtă a-l

apără.

Adunarea Deputaţilor este fericită de a salutà acéstă mare

qi şi de a aclamà în Măria Ta pe Suveranul neatârnat al

IRomânilor.

Să trăiesci Măria Ta ! Să trăiască Măria Sa I)ómna ! Să

trăiască România !

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Imi readuceţi aminte cuvintele ce, sunt acum 11 ani,

le-am rostit atunci, când pentru prima Gră am pus piciorul
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în Palatul naţiunii. Aceste cuvinte sunt scumpe inimii Mele;

ele a fost povaţă Domniei Mele în tot şirul de ani ce

am parcurs împreună.

Şi astădi, ca şi în 10 Mai 1866, nuMě căesc nici că

Mi-am lăsat familia, nici că M'am despărţit de ţéra nas

cerii Mele. Nu, Domnilor Deputaţi, nu Mě căesc că Mi-am

făcut din România ţéra Mea, că Mi-am făcut din naţiunea

română însăşi familia Mea.

Dimpotrivă, astădi, când cunosc mai bine frumuseţile

acestei ţări şi destinatele la care ea are drept de a as

pirà; astădi, când am putut apreciă mai de apröpe ma

rile calităţi ce disting poporul român, cubucurie Imi readuc

aminte de diua alegerii Mele de Domn, de diua în care

amvenit în mijlocul Românilor, de diua când M'aţi pus pe

un Tron ce este ilustrat de atâţia mari şi glorioşi Domni,

apărători ai independenţei naţionale şi ai creştinătăţii în

faţa semilunii.

O singură umbră acoperiă anii acum trecuţi; o singură

umilire existà pentru România şi pentru Domnul ei;voesc

a vorbi de acele legăminte ré definite şi fără temei, cari

se numia în Constantinopole suzeranitate şi pentru Bu

curesci vasalitate.

Pentru înlăturarea acestor legăminte, nepotrivite nici cu

posiţiunea, nici cu interesele, nici chiar cu drepturile néstre

ab antiquo, pentru înlocuirea lor cu legămintele secolului

al nouë-spre-decelea, acele cari State şi popére libere în

cheie cu State şi popére libere, a lucrat două generațiuni

de Români, şi mai cu deosebire de la o mie opt sute

cinci-deci şi şépte încóce.

Şi sunt în drept de a susţiné că alegerea Mea. că che

marea Mea la gurile Dunării tocmai de la sorgintele ma
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relui fluvii, că însăşi misiunea Domniei Mele n'a însemnat

decât emanciparea României de aceste legăminte.

In mijlocul evenimentelor nedorite, neprovocate de noi,

Inalta Pörtă a rupt singură aceste legăminte. Nu noi le

vom restatornici! Aü nu D-Vóstre, a nu tóte corpurile

Statului, a nu naţiunea întrégă aú proclamat, a declarat

că,prin ruperea acestor legăminte, România reintră în ve

chia sa independenţă, ca naţiune liberă, ca Stat de sine

stătător, ca membru util, pacinic, civilisator, în marea fa

milie a Statelor europene?

Aparţine acum energiei şi devotamentului tuturor fiilor

acestei ţări, aparţine prudenţei politice a corpurilor Sta

tului, aparţine acum şi Mie, ertaţi-Mi acéstă afirmaţiune,

aparţine rîvnei, activităţii şi neobositelor Mele stăruinţi, de

a mijloc, de a ajunge ca noua stare politică a României

să primescă o consecrațiune europénă.

Când ne uităm la buna voinţă, la înalta solicitudine cu

care marile Puteri, cu care Auguştii Monarchi a încon

jurat tóte sforţările nőstre de renascere,tóte actele nőstre

naţionale, fie-ne permis de a speră, ba să avem ferma

credinţă că puternicul lor concurs nu va lipsi României

nici în aceste momente supreme, când ea nu reclamă de

cât ceea ce-i revine ca popor demn de afi liber, ca ţéră

care n'a demeritat de aşteptările Europei, ca Stat care

are forţa şi inteligenţa de a împlini misiunea ce-i este trasă

prin posiţiunea sa geografică.

Acésta să o sperăm, să o credem, să o voim, şi in

dependenţa României, departe de a fi o îngrijire pentru

liniştea Statelor vecine, am ferma convicţiune că pacea

Europei va fi nu numai o satisfacţiune dată trebuinţelor

nóstre naţionale, dar va îndestulă tot de-odată şi un mare

interes europén.
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Incă odată vă mulţumesc, Domnilor Deputaţi, de bunele

cuvinte ce-Mi adresaţi în acestă di memorabilă, şi Dómna,

asociându-se la aceste mulţumiri,împreună vé urăm: Să

trăiască Deputaţii României şi, mai presus de noi toţi:Să

trăiască România!

D-l Al. Creţeanu, Primul Preşedinte al Inaltei Curţi de

Cassaţiune, rostesce următórele cuvinte:

Prea Înălţate Dómne,

A un-spre-decea aniversare a advenimentului Măriei Tale

la Tronul României,pe care ţéra întrégă o celebréză as

tădi cu fericire, cade în mijlocul unei mari crise a vieţii

nőstre ca naţiune, crisă ocasionată prin răsboiul dintre doi

puternici vecini şi inevitabilă pentru noi prin posiţiunea

geografică a ţării.

Tractatul de la Paris, din 1856, şi realisarea succesivă

a marilor voturi ale Adunărilor ad-hoc a contribuit a redà

vechilor néstre legături cu Imperiul Otoman adevărata lor

semnificaţiune istorică: legături de alianţă inegală. Eve

nimentul răsboiului ruso-turc a modificat într-un mod silit

şi în afară de ori-ce responsabilitate din parte-ne posi

ţiunea nőstră politică. In adevăr, spre a uşurà ţării în mă

sura posibilului relele inseparabile de călcarea pe teritoriul

săú a unei puternice armate străine şi tot de-odată spre

a conservă Guvernul şi instituţiunile néstre naţionale în

mijlocul cataclismului oriental, am încheiat o convenţiune

cu puternicul Imperiu al Rusiei. Dar eserciţiul acestui drept

de proprie conservaţiune, care prtă în sine legitimitatea

sa înaintea lumii civilisate, la Constantinopole s'a consi

derat ca o abatere de la datoriile néstre, întocmai ca cum

am fi fost datori să purtăm noi cei dintâi şi mai mult

decât alţii răspunderea grozăviilor unui răsboiu, pe care

nu l'am provocat şi care nu erà în putinţa nőstră a-l îm

pedecà.

De aici, Inalta P6rtă s'a crequt în drept a rupe relaţiu

nile cu noi şi a ne atacă cu armele,fără nici o prealabilă

declarare,precum reclamă posiţiunea nőstră internaţională,

la stabilimentul căreia concursese şi Turcia şi la a căreia
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Maiü 10 (22) conservare ea, dintre téte Puterile Europei, erà cea din

tâiü obligată.

Acéstă situaţiune, în care ne vedem puşi, implică în sine

ruperea vechilor néstre legături cu Imperiul Otoman prin

propriul său fapt, necesitatea pentru noi de a protege prin

puterea armelor posiţiunea politică ce ni s'a fost creat acum

două-qeci de ani de Europa şi independenţa ţării.

Prea Inălţate Dómne, Inalta Curte de Cassaţiune şi de

Justiţie, în numele său şi al întregei magistraturii române,

împărtăşind întru tot sentimentele şi dorinţele naţiunii în

tregi, vine a felicità pe Măria Ta că, sub inspirarea tra

diţiunilor glorise ale familiei Măriei Tale, ai primit în

numele poporului român acéstă desfidere ce ni sa arun

cat şi Te-ai pus în capul armatei nstre, care se luptă la

hotare pentru apărarea teritoriului.

Magistratura se simte fericită de a declarà Măriei Tale,

prin organul acestei Inalte Curţi, că Te va însoţi pretutin

denea cu iubire; ea face cele mai căldurése urări pentru

succesul armelor néstre şi pentru-ca Providenţa să-Ţi ajute

a face să se recunscă de către Europa independenţa Ro

mâniei, spre cel mai mare triumf al civilisaţiunii vécului

nostru la gurile Dunării.

Să trăesci Măria Ta,împreună cu Măria Sa Dómna, ani

mulţi şi fericiţi pe Tronul acestei ţări !!!

Să trăiască România!

Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Domnule Prim Preşedinte,

In a unspre decea aniversare a dilei scumpe inimii Mele,

în care încrederea naţiunii Mé aduse pe Tronul glorio

şilor ei Domni, sunt fericit a ascultà patrioticele şi înţe

leptele cuvinte, rostite în numele magistraturii de primul

magistrat al României.

Urările D-Vóstre, Domnule Prim Preşedinte, Imi sunt

cu atât mai scumpe, cu cât în noua posiţiune, ce este

astădi făcută ţării néstre prin puterea evenimentelor şi

prin patriotismul fiilor ei, vocea neînvinsă a dreptului tre
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bue să se unescă cu răsunetul armelor, spre a afirmà

atât drepturile poporului român la o viéţă naţională ab

solut independentă, cât şi puternica lui voinţă de a le

susţiné şi de a face ca ele săfie pretutindenea recunoscute.

Fiţi sigur, Domnule Prim Preşedinte, că tare şi mîndru

prin încrederea naţiunii, tare prin braţul fiilor ei, tare prin

conscienţa responsabilităţii pe care am primit-o de-odată

cu misiunea de a lucră la realisarea aspiraţiunilor naţio

nale, nu voi cruţă nimic din ce ar puté să asigure trium

ful armelor nőstre şi recunscerea României ca Stat ab

solut independent.

Am ferma speranţă că marile Puteri vor găsi că este

mai demnă de susţinerea lor şi chiar mai conformă cu

interesul lor o Românie avênd conscienţa puterii şi res

ponsabilităţii sale directe, decât un Stat cu o posiţiune

rëú definită şi fără responsabilitate nemijlocită faţă cu

Europa.

Rugându-vé, Domnule Prim Preşedinte, să fiţi pe lângă

Inaltul Corp ce representaţi şi pe lângă întréga magistra

tură interpretul mulţumirilor Dómnei şi ale Mele pentru

patrioticele urări ce Mi-aţi făcut, voi dice împreună cu

Domnia-Vóstră :

Trăiască România!

D-l Em. Grădişteanu, Preşedintele Inaltei Curţi de Comp

turi, pronunţă următârele cuvinte:

Măria Ta,

Astăqi fiind a un-spre-qecea aniversare a suirii Măriilor

Vóstre pe Tronul României, lnalta Curte de Compturi, prin

organul meu, vine cu cel mai profund respect a urà Mă

riilor V6stre ani mulţi şi fericiţi şi a depune din nou la pi

ciórele Tronului asigurarea devotamentului său pentru Di

nastia Măriilor V6stre.
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Maiü 10 (22) Să trăiţi Măria V6stră împreună cu Măria Sa Dómna,

pentru fericirea şi gloria României!

Alteţa Sa Serenisimă rèspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor Consilieri,

Inalta Curte de Compturi a împărtăşit în tot-deauna cu

căldură sentimentele patriotice cari însufleţesc astădi Ro

mânia întrégă.

Vë mulţumescpentru felicitările ce-Mi exprimaţi şi urez

prosperitate acestei înalte instituţiuni, care este menită a

avé sub scutul ei gospodăria Statului român şi a veghià

neadormit la regulata şi onesta gestiune a banilor ţării.

La o adresă a tinerimii universare, Alteţa Sa Serenisimă dă

următorul răspuns:

Vë mulţumesc pentru patrioticul simțemint ce-Mi ex

primaţi şi văd cu nespusă bucurie avîntul junimii stu

dióse în aceste solemne evenimente. Voi lucrâ necurmat

spre a lăsâ junimii acest sacru patrimoni: O ţéră feri

cită, care se desvoltă şi se întăresce pe calea păcii şi a

progresului.

Se institue ordinul « Stéua României ».

Marele-Duce Nicolae sosesce la Bucuresci pentru a presentà

felicitările sale AA. LL. Domnului şi Dómnei.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Primului Ministru următórea

scrisóre:

Domnule Preşedinte al Consiliului. Ministrilor,

Naţiunea întrégă sa strîns cu iubire în jurul Meu la

serbarea celui de al un-spre-decelea aniversar al suirii

Mele pe Tron. Diua de dece Maiü a dobândit o nouă

sfinţire pentru Mine în urma marelui act al Representa

țiunii naţionale. Cu acestă ocasiune Ni sa adus, Dóm
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nei şi Mie, atât din capitală cât şi din unghiurile cele mai Maiu 12 (24)

depărtate ale ţării, mărturiile cele mai duićse de devota

ment şi de patriotism; ele sunt pentru inima Mea cea mai

dulce răsplată şi cel mai puternicîndemn pentru stăruin

ţele ce am pus şi voi pune neobosit, spre a vede pe de

plin prosperă şi fericită scumpa nőstră patrie.

Simpatiile ce toţi Românii, fără deosebire de idei şi de

opiniuni, Ne-a arătat în acestă di, în care alegerea na

țiunii M'a suit pe Tronul glorioşilor ei. Domni,Ne impune,

Dómnei şi Mie, scumpa datorie de a arătà fie-cărui şi tu

turor, din adîncul inimii, cea mai vie a Nóstră recunoscinţă.

Te rog dar, Domnule Ministru Preşedinte, a fi către toţi

interpretul acestor ale Nóstre simțeminte şi a primi încre

dinţarea stimei afectuse ce-ţi păstrez.

CAROL.

ABucuresci, în 12 Mai 1877.

Marele-Duce Nicolae sosesce de la Ploesci la Bucuresci,unde,

însoţit de AA. LL. Domnul şi Dómna, visitéză tîrgul Moşilor.

AA. LL. Domnul şi Dómna inspectéză pe platoul de la Cotro- 13 (25)

ceni o parte a Divisiunii IV, care ocupase timp de 15 dile po

siţiunea de la Olteniţa.Generalul Manu şi Colonelul Pereţ, co

mandanţii acestor trupe, sunt decoraţi cu «Virtutea militară .

Trupele din Divisiunea III, cari se aflau la Giurgiu şi Fră

tesc, pornesc spre Olteniţa.

Guvernul român cere, în interesul comerciului internaţional,

intervenţiunea Puterilor contra modului cum armata turcéscă

îşi aşéză torpilele în Dunăre, făcând peste putinţă determina

rea locului pentru a le găsi şi ridicà după răsboiu.

Se prelungesce terminul regimului vamal provisoriü cu An

glia, Belgia, Francia şi Italia.

In nesfîrşitele ovaţiuni ale poporaţiunii,Alteţa Sa Serenisimă 14 (26)

percurge drumul de la Bucuresci la Calafat.

Se modifică legea timbrului şi a înregistrării.

Alteţa Sa Serenisimă este primit la Calafat cu mare entusiasm 15 (27)

de către armată.AlteţaSa Serenisimă inspectéză bateriile, tru

pele şi parcurile, şi dă ordin ca bateria Elisabeta să arunce

bombe. La 23 focuri române răspund 35 focuri turcesci din
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Maiü 15 (27)

16 (28)

17 (29)

18 (30)

20 (1)

21 (2)

22 (3)

23 (4)

24 (5)

25 (6)

forturile Vidinului. Primul obus turcesc trece peste bateria

Carol, la o mică distanţă de locul unde se află Alteţa Sa Domnul.

Alteţa Sa Serenisimă petrece néptea la Poiana.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză trupele cantonate la Ciuper

ceni şi avant-posturile de pe malurile Dunării. Intorcându-Se

la Calafat, Alteţa Sa Serenisimă decoréză cu mâna Sa pe mai

mulţi ofiţeri şi soldaţi din corpul I de armată cu Virtutea mi

litară». Pornind prin Maglavitu la Cetate, Alteţa Sa Serenisimă

dă ordin să se alarmeze trupele şi inspectéză tóte posiţiunile.

Alteţa Sa Serenisimă petrece néptea la Moţăţei, unde de ase

menea inspectase trupele.

Bande turcesc ieaú vite din Plosca şi Bistreţ şi le trec peste

Dunăre.

Douë monitóre turcesci bombardéză Corabia. Focurile române

le silesc a se retrage.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Craiova, de unde se întârce în

capitală.

Principele Gor ce acov răspunde printr'o notă liniştitre la

reservele făcute de Anglia în Maiü.

Consiliul de Ministri régă pe Alteţa Sa Domnitorul ca,în me

moria dilei fericite în care armata a admirat curagiul şi devo

tamentul Suveranului, să accepte a purtà pe peptul Séü medalia

« Virtutea militară ».

Alteţa Sa Serenisimă face o visită Marelui-Duce Ni col a e la

Ploesci.

Se serbéză în mod obicinuit diua aniversară a Sfinţilor Im

péraţi Constantin şi Elena.

AA. LI….. Domnul şi Dómna asistă la serata,pe care societatea

Crucea Roşie o dă în folosul răniţilor.

Marele-Duce Vladimir Alex a n dr ovici, al doilea fiu al

Impëratului Rusiei, vine de la Ploesci la Bucuresci pentru a

face visită AA. LL. Domnului şi Dómnei.

Alteţa Sa Serenisimă întórce visita Marelui-Duce Vladimir

la Ploesc1.

Impératul Rusiei, în drum spre cartierul general rus din

Ploesci, sosesce la Ungheni, unde e salutat de Ministrul Aface

rilor străine M. Kogălniceanu şi de Generalul Principe

I. Gr.Ghica, ataşat pe lângăpersna Impăratului. La Iaşi,M. S.

Impératul este primit de I. P. S. Sa Metropolitul Moldovei şi

de Preşedintele Consiliului de Ministri I. C. Brătianu.

Suma de 914.000 lei, care figuréză la cheltueli în budgetul

anului 1877 ca dare către Pörtă, se şterge de la acel capitol şi

se afectéză la cheltuelile întreţinerii armatei.
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Alteţa Sa Serenisimă presinta la Ploesci urările Sale de bună

venire Impăratului Rusiei.

Impératul Rusiei, însoţit de Marele-Duce moştenitorAlexan

dru Alexandrovici, de fiii Sèi Marii-Duci Vla dimir şi

Sergie Alexandrovici,de Marele-Duce Nicolae, de Marele

Duce Nicolae Nicolaevici fiul, de Ducii Nicolae şi Sergie

M axim il i an ovi ci Roma nowski de Leucht enberg, de

Principele de Battenberg, de Cancelarul Principe de Gor

ce a cov, de Ministrul Casei imperiale GeneralulComite Adler

berg, de Ministrul de Răsboiu Miliuti n, de Generalul Igna

ti e ff şi de alţi Generali şi Adjutanţi, sosesce la Bucuresci spre

a face visită AA. LL. Domnului şi Dómnei.Vicarul Metropoliei

Ungro-Vlachiei şi d-l C.A. Rosetti, Preşedintele Camerei, adre

séza Imperatului cuvinte de buna-venire şi-I presentă tradiţio

nala pâne şi sare.

Comitele Şuvalov comunică Lordului Derby un program,

care cuprinde condiţiunile pacii pentru casul când Turcia le-ar

primi mai înainte ca Ruşii sa trécă Balcanii. In acesta notă,

Rusia pretinde ca să i se înapoieze Basarabia, iar România să

fie despăgubită prin recunscerea independenţei, sau daca ar

rëmâné vasală Turciei, prin cedarea unei părţi a Dobrogei.

Măria Sa Dómna asistă la serbarea unei societăţi de binefa

cere în folosul răniţilor.

Invitaţi de Impăratul Rusiei, AA. LL. Domnul şi Dómna merg

la Ploesci spre a luă prândul la Maiestatea Sa.

Doué bărci cu Turci debarca pe malul românîn dreptul Be

chetului şi aprind nisce case de pescari. Urmăriţi de un plu

ton, Turcii trec la Rahova.

Se deschide sesiunea ordinara de primăvară aSfîntului Sinod.

O sută de soldaţi turci,trecând din Rahova la Bechet, sunt

constrînşi a se retrage după un schimb de focuri.

Se decretéză formarea de corpuri de gardă orăşenésca în tte

oraşele de reşedinţă ale judeţelor.

O secţiune de artilerie turcéscă din faţa Islazului deschide

focul în contra artileriei române, care réspunde.

Seprelungesce terminulregimuluivamalprovisoriu cuElveţia.

Impăratul Rusiei sosesce la Cotroceni, unde iea prândulîm

preună cu AA. LL. Domnul şi Dómna.

Principele Sèrbiei Milan,însoţit de Preşedintele de Consiliu

Ristici, sosesce în capitală şi face la Ploesci visită Impèra

tului Rusiei.

Tergusak off bate la Delibaba pe Turci şi armata ruséscă

ajunge înaintea oraşului Erzerum.

D-l. Ristici, Preşedinte de Consiliu şi Ministru de Externe al

1877

Maiü 26 (7)

27 (8)

28 (9)

29 (10)

30 (11)

31 (12)

Iunie 1 (13)
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4 (16)

5 (17)
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11 (23)
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13 (25)
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Sèrbiei, e primit în audienţă particulară de Alteţa Sa Domnul.

AA. LL. Domnul şi Dómna primesc în audienţă pe Principele

Suvarov Rimniski-Italiiski, Adjutant General al Impe

ratului Rusiei.

La Palat se dă un prând în onérea Principelui Sèrbiei.

Turcii trag un tun asupra unor dorobanţi, cari sondau la

Bechet braţul Jiului. Artileria română răspunde.

Bateriile române deschid focul asupra Vidinului, pentru

a împedecà continuarea unor lucrări de fortificaţiune. Lucră

torii turci sunt împrasciaţi,o ambrasură în baterie este distrusa,

bateriile de la bastion sunt reduse la tăcere şi se fac mari stri

căciuni în portul şi în oraşul Vidin, care se aprinde în patru

locuri. In Calafat mai multe case sunt vătémate.

Mukt a r Paşa bate pe Ruşi şi-i silesce a se retrage peste

Sogamlu-Dag.

In faţaAA. LL.Domnulşi Dómnase săvîrşesceînaintea palatului

Universităţii sfeştania pentru ambulanţasocietăţii Crucea-Roşie.

Principele Sèrbiei se întórce la Belgrad.

Se promulgă legea pentru emisiunea de bilete ipotecare în

suma de 30 milićne.

Generalul Zimmerman trece Dunărea la Galaţi şi iea Mă

cinul,Tulcea şi Hîrşova.

Turcii deschid focul asupra lucrătorilor unei baterii de la

Calafat. Tunurile române răspund.

Impèratul Rusiei, venind de la Ploesci, iea prândul la Co

troceni împreună cu AA. LL. Domnul şi Dómna.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Giurgiu, unde în diua premer

getóre bateriile turcesci de la Rusciuc făcuseră mari stricăciuni.

Când sosesce trenul Domnesc,se încinge un viii bombardament

între bateriile rusesci din jurul Giurgiului şi între forturile

din Rusciuc. Pe când Alteţa Sa Serenisimă visitéză spitalul, mai

multe bombe turcesci trec pe de-asupra spitalului.

Principele Gor ce a cov e primitîn audienţă de AA. LL.Dom

nul şi Dómna.

Tóte bateriile de la Calafat deschid pe rînd focul asupraVi

dinului. Tirul român aduce mari stricăciuni morii şi portului.

Se produc patru incendiuri.

Se deschide bombardamentul şi la Bechet.

Corpurile legiuitóre se închid prin următérele Mesagii Dom

Il OS(1:

Domnilor. Senatori,

-

Alegerea şi convocarea D-Vóstre în sesiune extraordinară
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s'aú făcut de urgenţă în ajunul evenimentelor europene,

cari a isbucnit la hotarele néstre şi cari în curînd a

ajuns a se desvoltà în cuprinsul al însuşi teritoriului nostru.

Patria nőstră a fost atrasă în marele vîrtej; Turcia,în

loc de a ţiné sémă de gréua nőstră posiţiune, de sfor

ţările nostre constante, de sacrificiile ce un an întreg am

făcut spre a ne menţiné neutri, ne-a tractat ca inimici pe

tótă linia Dunării, bombardând oraşele néstre deschise,

arqêndu-ne satele,pustiind proprietăţile şi avuţiile private

şi măcelărind nevinovatele néstre poporaţiuni rurale.

Consecuenţi stării de resbel,creată de însăşiTurcia,D-V6

stre, adevăraţi representanţi ai voinţei şi ai trebuinţelor na

ționale,aţi răspunsprovocaţiunilor Inaltei Porţi, proclamând

ruperea legăturilor României cu Imperiul Sultanilor.

Constatând imperiósa necesitate de a ne asigură viito

rul, de a feri ţéra nőstră de solidaritatea faptelor şi gre

şelilor străine, de a fi şi noi un Stat de sine stătător şi

răspundător numai de actele néstre, şi comptând pe sen

timentele de dreptate, pe bine-voitorul sprijin al Puterilor

garante, D-V6stre, în diua de 9 Mai, aţi proclamat inde

pendenţa completă a României. Nu v-aţi oprit în simpla

rostire a acestui mare vot naţional; D-V6stre aţi dat Gu

vernului Meu tóte mijlcele pentru-ca însuşi, cu arma în

mână, să ptă lucră ca acel vot să devie o realitate. D-Vó

stre aţi dat Ministrilor Mei un concurs patriotic şi constant

în satisfacerea trebuinţelor ţării.

Deşi activitatea D-Vóstre a fost reclamată şi dată într'o

sesiune care ţine de două luni acum împlinite, Guvernul

Meú nu s'ar fi, nici chiar acum, lipsit de cooperaţiunea

D-Vóstre, mai mult decât ori-când necesară pentru pu

terea esecutivă în vederea împrejurărilor excepţionale în

cari ne aflăm; suntem însă datori a ţiné sémă şi de ocu

paţiunile şi trebuinţele D-Vóstre private. De aceea Mă des

part provisoriü de D-Vóstre, sigur fiind că, la cea întâi

mare trebuinţă ce ar reclamă consiliile şi hotărîrile D-V6

stre, nu veţi lipsi de a răspunde de îndată la apelul Meü.

In acéstă certitudine, vă exprim, dar,în numele ţării, re

cunoscinţa Mea pentru marile acte naţionale ce aţi săvîrşit,

pentru trebuinţele publice ce aţi îndestulat, pentru con

cursul luminat ce aţi dat Guvernului Meü. Şi qicêndu-vă

Iunie 15 (27)
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Iunie 15 (27) la revedere în timpuri mai bune şi mai liniştite pentru

iubita nőstră Românie,în puterea art. 95 din Constituţiune,

declar închisă sesiunea extraordinară a Senatului.

("A R() IL.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Interne şi

ad-interim la Finanţe, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor

străine, Mich ail Kogălniceanu; Ministrul Agriculturii,Co

merciului şi Lucrărilor publice, I. Doca n; Ministrul Cultelor

şi al Instrucţiunii publice, G. Chiţu ; Ministrul Justiţiei,

I. Câmpine a nu; Ministrul de Resbel, General Al. Cernat.

1877 Iunie 15.

Domnilor. Deputaţi,

V'am convocat în sesiune extraordinară în ajunul eve

nimentelor europene, cari ai isbucnit la hotarele instre

şi cari în curînd au ajuns a se desvoltà în cuprinsul al

însuşi teritoriului nostru.

Patria nőstră a fost atrasă în marele vîrtej; Turcia, în

loc de a ţiné sémă de gréua nőstră posiţiune, de sfor

ţările néstre constante, de sacrificiile ce un an întreg am

făcut spre a ne menţiné neutri, ne-a tractat ca inimici pe

tótă linia Dunării, bombardând oraşele nstre deschise,

arqându-ne satele, pustiind proprietăţile şi avuţiile private

şi măcelărind nevinovatele néstre poporaţiuni rurale.

onsecuenţi stării de resbel, creată de însăşi Turcia,

D-Vóstre, adevăraţi representanţi ai voinţei şi ai trebuin

ţelor naţionale, aţi răspuns provocaţiunilor Înaltei Porţi,

proclamând ruperea legăturilor României cu Imperiul Sul

tanilor.

Constatând imperiósa necesitate de a ne asigură viitorul,

de a feri ţéra nőstră de solidaritatea faptelor şi greşelilor

străine, de a fi şi noi un Stat de sine stătător şi răspun

qtor numai de actele néstre, şi comptând pe sentimentele

de dreptate, pe bine-voitorul sprijin al Puterilor garante,

D-Vóstre, în diua de 9 Maiu, aţi proclamat independenţa

completă a României. Nu v-aţi oprit în simpla rostire a

acestui mare vot naţional; D-Vóstre aţi dat Guvernului

Meú tóte mijlócele pentru-ca însuşi, cu arma în mână, să
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pótă lucră ca acel vot să devie o realitate. D-Vóstre aţi

dat Ministrilor Mei un concurs patriotic şi constant în sa

tisfacerea trebuinţelor ţării.

Deşi activitatea D-Vóstre a fost reclamată şi dată într'o

sesiune care ţine de două luni acum împlinite, Guvernul

Meú nu s'ar fi, nici chiar acum, lipsit de cooperaţiunea

D-Vóstre, mai mult decât ori-când necesară pentru pu

terea esecutivă în vederea împrejurărilor excepţionale în

cari ne aflăm; suntem însă datori a ţiné sémă şi de ocupa

ţiunile şi trebuinţele D-Vóstre private. De aceea Mě de

spart provisoriü de D-Vóstre, sigur fiind că, la cea întâi

mare trebuinţă ce ar reclamă consiliile şi hotărîrile D-V6

stre, nu veţi lipsi de a răspunde de îndată la apelul Meü.

In acéstă certitudine,vă exprim, dar,în numele ţării, re

cunoscinţa Mea pentru marile acte naţionale ce aţi săvîrşit,

pentru trebuinţele publice ce aţi îndestulat, pentru con

cursul luminat ce aţi dat Guvernului Meü. Şi qicêndu-vă

la revedere în timpuri mai bune şi mai liniştite pentru

iubita nőstră Românie,în puterea art.95 din Constituţiune

declar închisă sesiunea extraordinară a Camerei Depu

taţilor.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru de Interne şi

ad-interim, la Finanţe, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor

străine, M. Kogălniceanu; Ministrul Agriculturii, Comer

ciului şi Lucrărilor publice, I. Doc a n; Ministrul Cultelor şi

al Instrucţiunii publice, G. Chiţu; Ministrul Justiţiei, I. Câm

pi ne anu; Ministrul de Resbel, General Al. Cernat.

1877 Iunie 15.

Alteţa Sa Serenisimă face visită la Ploesci Principelui Gor

(( : ( ()V.

La Calafat şi Bechet se continuă bombardamentul.

Grosul armatei rusesci trece Dunărea pe la Zimnicea sub

ochii Impératului.

Se ridică cartierul general rus de la Ploesci. Impăratul trece

Dunărea şi adreséză Bulgarilor o proclamațiune.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Brăila şi visitéză podul aşezat

de armata ruséscă peste Dunăre.

1877

Iunie 15 (27)

16(28)

18(30)
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Iunie 20 (2)

23 (5)

24 (6)

Principele En ric de Hessa şi Rin sosesce la Bucuresci

pentru a notifică Alteţei Sale Serenisime suirea pe tron a

Marelui-Duce Lu d ovi c IV.

Armata ruséscă din Armenia e în retragere pe tötă linia.

Vechia capitală bulgăréscă Tîrnova e ocupată de Ruşi.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză d-lui Gheorghe Gr. Canta

cuzino, care oferise pentru armata 50.000 lei şi 100 chile mari

de porumb,următórea scrisére:

Scumpul Meă Domnule Cantacuzino,

Am primit cu cea mai vie plăcere patriotica D-Tale

ofrandă, şi în numele armatei şi al Me îţi mulţumesc.

Este adevărat, momentele sunt solemne, şi putem dice că

a sosit ora în care toţi fiii ţării sunt chemaţi a-şi aduce

obolul pe altarul patriei, unii prin concurs şi ajutóre de

tot felul, alţii dându-şi sângele lor în rîndurile bravei nőstre

3rmate.

In destinaţiunea ce voi ordonâ a se da fondului de

50.000franci, ce aţi oferit pentru trebuinţele oştirii, voi în

griji ca dînsa să păstreze, în mod durabil, aducerea aminte

a acestui mărinimos dar, ca o dovadă a înaltelor şi pa

trioticelor sentimente cari te însufleţesc şi cari forméză

o nobilă tradiţiune în familia D-Tale.

Frumóse mănăstiri, pióse fundațiuni de binefaceri, sunt

atâtea monumente neperitóre de iubirea pentru ţéră şi de

sentimentele românesci ale némului cantacuzinesc.

Sunt fericit a salutà într-un demn urmaş aceleaşi fru

móse sentimente,şi reînnoindu-ţi mulţumirile Mele, atâtpen

tru suma hotărîtă cât şi pentru productele în natură, cari

se vor întrebuinţă de administraţiunea militară pentru hrana

armatei, te rog a primi, cu acestă ocasiune, asigurarea

afectusei stime ce-ţi păstrez.

CAROL.

Cotroceni, 27 Iunie 1877.
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MăriaSaDómna visitézăîn sala Ateneului esposiţiunea anuală

a obiectelor de lucru manual a şcélelor de fete din capitală.

După aceea inspectéză ambulanţa oferită de comitetul central

al Dómnelor din Iaşi.

Inaintea palatului Universităţii, în presenţa AA. LL. Domnul

şi Dómna, se face sfinţirea ambulanţei comitetului central Eli

sabeta-Dómna din Iaşi.

Se face sfinţirea ambulanţei speciale formate de damelepa

tronese şi comitetul israelit român Zion din Bucuresci.

In drum spre cartierul Séu general de la Poiana,Alteţa Sa Se

renisimă, împreună cu Măria Sa Dómna, sosesc la Craiova, unde

asistă la distribuirea premielor şi adreséză corpului profeso

ral următrele cuvinte :

Domnilor Profesori,

Domnilor Institutori,

Mă simt cu deosebire fericit de ocasiunea ce Ni sa dat

a participă împreună cu Dómna la acestă solemnă săr

loătóre.

Incoronarea progresului tinerimii studise, –progresbasat

pe religiune, morală şi sciinţă, este tot odată o datorie

pentru trecut, o bucurie pentru present, o încuragiare pen

tru viitor.

D-Vóstre, Domnilor Profesori şi Domnilor Institutori, aţi

luptat o nobilă şi frumósă luptă pentru instrucţiunea şi edu

caţiunea tinerimii ce vă este încredinţată,

Aţi risipit norii de întunerec prin răspândirea luminii şi

a verităţii; aţi tras brazde roditóre în spirite şi inteligenţă;

aţi aruncat seminţe de virtute, de patriotism, de româ

nesci simțeminte în fragedele inimi, cari nu aştéptă decât

căldurósa îmbrăţişare a societăţii, ca să mărturiséscă şi să

producă fructe reale şi salutare.

Consciinţa împlinirii acestei sacre datorii vă este cea

mai dulce recompensă.

Din partea Mea, precum şi din partea Dómnei, primiţi

sincerele şi înaltele Nóstre mulţumiri.

Trei-eci de ani de Domnie. 28

1877

Iunie 24 (6)

26 (8)

27 (9)

28 (10)
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Iunie28 (10)
Iar voi, tînéră generaţiune, preţuiţi sacrificiile ce face

societatea pentru educaţiunea véstră, ostenelile şi trudele

ce-şi da magistrii voştri, înarmându-vă cu sciinţa şi vir

tutea; ele n'aú alt scop decât a vă prepară o cale sigură

pe marea furtunsă a vieţii, unui drept mai mult la bu

nurile viitorului.

Viitorul este al vostru.

Nu uitaţi însă, că precum generațiunile trecute şi cea

presentă a luptat cu sudori de sînge ca săvă deschidă

un drum, ca să vă asigure o patrie, tot ast-fel, şi încă şi

mai mult, sunteţi datori, la rîndul vostru, a prepară vii

torul celor cari vé urméză.

Şcóla este templul principiilor; numai în viéţa practică

intraţi pe câmpul acţiunilor. Pentru a eşi triumfători, vi se

cere o muncă continuă şi neobosită, o fermă statornicie

în voinţă, un ideal pe care trebue să-l aveţi pururea di

naintea véstră, pe care să nu-l perdeţi nici un moment

din cugetarea véstră: fericirea patriei, regenerarea şi mă

rirea naţiunii.

Evenimente mari se petrec pe orizontul României. Ele

aú fost decretate prin voinţa lui Dumnedeú şi pregătite

prin munca şi stăruinţa generațiunilor trecute. Inspiraţi-vă

la spectacolul măreţ al desfăşurării luptei naţionale pentru

viitor!

Invăţaţi a iubi şi a urmà esemplele frumóse ale marilor

lbărbaţi,pe cari istoria ni-i arată plini de virtuţi şi de glorie,

şi atunci fiţi siguri, România va trăi în voi şi voi veţi avé

o Românie mare, puternică şi ferice!

Cât pentru Noi, vă asigurăm că nu vom avé altă fe

ricire mai mare decât să fim tot-deauna gata a stimulă

talentele véstre, a încuragià silinţele véstre, a recompensă

meritele vstre.
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Măria Sa Dómna se întórce la Bucuresci.

Se aprobă transacţiunea cu G. B. Crawley, concesionarul

liniilor Ploesci-Predél şi Adjud-Ocna.

Se închide sesiunea ordinară de primăvară aSfîntului Sinod.

Generalul Gurko ocupă pasul Hankoi.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce în cartierul Séü general de la

Poiana.

Cartierul general rusesc înaintéză la Tîrnova.

Ajutaţi de artileria română, Ruşii ieaú cu asalt Nicopole şi

fac prisonieră întréga garnisénă turcéscă a fortăreţei.

Osman Paşa se aruncă din Vidin în flancul Ruşilor şi se

aşéză la Plevna, unde face mari întărituri.Un atac al Ruşilor

asupra Plevnei. e respins. Abdul-Kerim Paşa e revocat din

comanda armatei turceşti şi înlocuit cu Sul eim a n Paşa pentru

armata de Sud şi cu Mehemed Ali Paşa pentru armata de

Nord.

Ruşii ocupă pasul Şipca în Balcani,părăsit detrupele turcesci.

Generalul I. Gr.Ghi ca, ataşatpe lângă perséna Impăratului

Rusiei, trimite A. S. Domnului următórea telegramă:

Biela, Sâmbătă, 9 (21) Iulie 1877.

1lteţa Sa Principele Domnitor.

Cartierul general din Poiana.

Impăratul mă însărcinéză să împărtăşesc Alteţei Vóstre

mâhnirea şi părerea de rău pe cari le simte, văqând că

propunerea de a ocupà Nicopolea cu armată română în

tîmpină dificultăţi neaşteptate şi întârdieri prejudiciabile

pentru combinaţiunile Marelui-Duce. In loc să mérgă îna

inte, Generalul Krüdener este reţinut în loc pentru a păzi

oraşul şi pe prisonieri, şi nici nu pte cel puţin să ajute

brigadele pe cari le trimesese la Plevna, unde este ame

ninţat să întîlnéscă 18.000 de 6meni veniţi de la Vidin.

Impăratul nu Se îndoesce că, după ce va fi luat cunos

cinţă de aceste fapte, Alteţa V6stră va înlăturà dificultă

ţile care se împotrivesc la ocuparea Nicopolei, propunere

care nu e decât consecinţa înţelegerilor verbale dintre Al

teţa Vóstră şi Marele-Duce în timpul şederii Impăratului

la Bucuresci. Plec mâne la cartierul Alteţei V6stre, pentru

ca să Vă pun mai bine în curent.

(enerat/ (/icat.

1877

Iunie 28(10)

Iulie 1 (13)

4 (16)

7 (19)

9 (21)
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Iulie 11 (23)

13 (25)

17 (29)

18 (30)

19 (31)

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză trupele corpurilor 1 şi 2 de

armată.

ImpăratulAl exandru al Rusiei ordonă mobilisarea a 188.000

ómeni de reservă.

Prin trecerea armatei rusesci peste Dunăre, misiunea Comi

sarului general român pe lângă Comandantul-cap e sfîrşită;

d-l A. C. Plagino, în consecinţă, demisionéză.

Garnisóna ruséscă de la Nicopole e înlocuită prin trupe

române. Divisiunea IV trece Dunărea şi ocupă pe la Nicopole

linia Plevna-Rahova.

In cartierul general al Alteţei Sale Serenisime de la Poiana

se sfinţesc şi se distribuesc stégurile nouëlor regimente de do

robanţi şi de artilerie. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă

adreséză acestor trupe următorul Inalt Ordin de di:

Că/re regimentele de dorobanţi şi de artilerie.

Dându-vă drapelul corpului, vă încredinţez onórea Ro

mâniei, pe care o pun ast-fel sub scutul curagiului, de

votamentului şi abnegațiunii véstre.

Pentruprima 6ră se presintă solemna ocasiune de a primi

drapelul în prediua mergerii pe câmpul de onére; căutaţi

a-l încununà d'o nemuritóre glorie.

Nu uitaţi nici odată că drapelul este simbolul patriei;

cea mai mare onére pentru voi este de a vă da viéţa

pentru a-l apără şi a-l păstrà în mânile véstre, făcându-l

pururea să fâlfăe peste tête obstacolele ce va învingevi

tejia vóstră.

AOat la marele cartier general A'oiana, la 77 /ulie 1877.

CAROL.

Divisiunea III trece succesiv Dunărea.

Suleiman Paşa gonesce trupele rusesci din posiţiunile de

la Eski-Sagra. Al doilea atac al Ruşilor asupra Plevnei e res

pins de Turci. Colonelul Rosnova nu ocupă Nicopolea, pe

care trupele rusesci o părăsesc.

Marele-Duce Ni c ol a e adreséză Alteţei Sale Serenisime urmă

tórea depeşă telegrafică:
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Tîrnova, Marţi, 19 (31) Iulie 1877, 3 ore 35 sera.

Principele Carol al României.

La locul unde se află cartierul general român.

Turcii,grămădind cele mai mari masse la Plevna, ne ni

micesc. Rogsă faci demonstrațiuneputernică şi, dacă posibil,

trecerea peste Dunăre, pe care doriai s'o faci între Jiu şi

Corabia. Acestă demonstraţiune este neapărată pentru a

înlesni mişcările mele.

Nicolae.

Divisiunea II trece Dunărea pe la Corabia.

Se începe bombardarea mai multor puncte ale ţărmului drept.

O recunscere făcută de doi ofiţeri români pe malul stâng alar

méză trupele turcesc, care schimbă focuri cu trupele române.

Generalul Gurko, lovindu-se de trupe turcesc, e împins

înapoi pânăîn Balcani.Cartierulgeneral rusesc se mută îngrabă

de la Tîrnova înapoi la Şiştov.

Austro-Ungaria hotăresce mobilisarea a4 divisiuni de armata.

Imperatul Rusiei cere de la Domnitorul României ajutorul

grabnic al armatei române.

Impëratul Rusiei ordonă mobilisarea corpurilor de garda.

Impèratul Germaniei şi Imperatul Austriei au o întrevedere

la Ischl.

Cartierul general rusesc se mută la Gorni-Studen.

Marele-Duce Nicola e reclamă de urgenţa prin următérea

depeşă telegrafică ajutorul armatei române:

Gorni-Studen, Marţi, 9 (21) August, 11 ore 25 săra.

Principele Carol al României.

Craiova-Zimnicea.

(a se urmări)

Când poţi trece? Fă-o cât mai în grabă cu putinţă. La

Şipca e înverşunare. Mai multe atacuri sunt respinse din

diminéţa de 9 August. Lupta continuă, deşi a înnoptat.

Nicolae.

Alteţa Sa Serenisimă plécă de la cartierul Seul general Gră

dini la cartierul general rusesc de la Gorni-Studen.

Alteţa Sa Serenisimă Domnitorul sosesce la Gorni-Studen şi

e învitat de Impăratul Rusiei şi de Marele-Duce Nic o l a e să

iea comanda tuturor trupelor rusesci, cari împreună cu trupele

1877

Iulie 19 (31)

20 (1)

2 2,

23 (4)

27 (8)

Aug. 9 (21)

15 (27)

16 (28)
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Aug. 16 (28) române vor operà în contra Plevnei sub numirea de armată

de Vest.

17 (29)
Alteţa Sa Serenisimă pornesce spre Zimnicea, trecând Dună

rea peste podul de la Şiştov.

18 (30) Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Turnu-Măgurele şi de acolo

la Corabia,unde se încredinţéză despre pregătirile luate pentru

trecerea peste Dunăre a reservei armatei române de operaţiune;

séra ajunge la cartierul Sèü general Grădini.

19 (31) Alteţa Sa Serenisimă merge iarăşi la Corabia, de unde se în

tórce nóptea la Grădini.

20 (1) Generalul Cernat, Ministru de Răsboiu, e numit comandant

al armatei române de operaţiune,pe cât timp Alteţa Sa Sereni

simăva comandă armatele întrunite ruso-române în faţa Plevnei.

(Şeful Statului-Major Colonel Barozzi, şeful artileriei Gene

ral Manu; corpul I de armata General Lupu, Divisiunea ICo

lonel Cerchez, Divisiunea II Colonel Logadi; Corpul II de

armată General Racoviţa, Divisiunea III General G. An

ghele scu şi Divisiunea IVGeneral A.Anghel escu). Interimul

Ministeriului de Răsboiu se iea, pe timpul aflării Generalului

Cernat peste frontieră, de Preşedintele de Consiliu, Ioan C.

Brătianu, şi Ministrul Justiţiei e însărcinat cu interimul Mi

nisteriului de Finanţe.

Cartierul general de la Gradini se ridică şi Alteţa Sa Se

renisimă asistă la trecerea trupelor române peste Dunăre pe

podul de la Corabia, construit de armata română.

21 (2) D-l Ioan Doc an, Ministrul Agriculturii, Comerciului şi Lu

crărilor publice, demisionéză şi e înlocuit prin d-l P. S. Au

r el i a n.

Alteţa Sa Serenisimă trece la orele 7 de diminéţă Dunăreape

yachtulMarelui-Duce Alexi e şi sosesce la Nicopole, unde trece

în revistă oştirile aparţinând armatei rusesci şi române.

24 (5) Alteţa Sa Serenisimă continua inspectarea trupelor ruso-ro

mâne.

D-l Gheorghe M.Ghi ca e numit Comisar general pe lângă

Comandantul-cap al armatei rusesci.

Reşedinţa tribunalului Vlaşca se strămută pe timpul primej

diei de la Giurgiu la Comana.

25 (6) Alteţa Sa Serenisimă plécă de la cartierul Sèu general din Po

radim la cartierul general al Marelui-Duce Nicolae în Rade

nița. După înţelegerea ambilor comandanţi,Alteţa Sa Serenisimă

dă ordine ca peste népte trupele armatei de Vest să mérgă

înainte, spre a ocupà posiţiunile lor în faţa Plevnei.

D-l Thi e r s mőre subit la Paris,
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Bombardarea Plevnei se începe pe ttă linia. La orele 7 de

diminéţă, Alteţa Sa Serenisimă, însoţit de Locotenent-Generalul

Zotov, şeful Statului-Major al armatei de Vest, inspectézăpo

siţiunile trupelor.

Generalul Cernat, comandantul armatei române,sosesce pe

câmpul de luptă şi presintă Alteţei Sale Serenisime raportul

sëü. Pe la amédă sosesc şi Impăratul Rusiei şi Marele-Duce Ni

cola e şi asistă la bombardament; séra se întorc la cartierul

general rusesc. Alteţa Sa Serenisimă petrece néptea în cartierul

Sëü general de la Poradim. Bombardamentul continuă ttă

nóptea.

AlteţaSa Serenisimă adreséză armatei româneurmătorul Inalt

Ordin de li:

Oşteni,

A trecut anul de când lupta de peste Dunăre, între

Turci şi Creştini, pune în primejdie hotarele nőstre.

Pentru a le apără, ţéra a făcut apel la voi. La glasul

ei, v-aţi părăsit căminele, cu avîntul 6menilor cari au con

sciinţă că de la devotamentul lor atârnă fiinţa Statului

român

Pe cât timp oştirile opera în depărtare şi noi nu eram

ameninţaţi decât de năvălirile unor cete de jefuitori, ne

puteam ţiné numai de aperarea ţărmurilor. Acum însă răs

boiul se apropie de hotarele néstre, şi dacă Turcii ar fi

învingători, este invederat că ar năvăli cu toţii asupra

ţării, aducând cu dinşii măcelul, prădarea şi pustiirea.

In acéstă posiţiune, ca să scăpăm ţéra de sălbătéciile

năvălitorilor, este de datoria nőstră a merge să-i com

batem pe chiar tărîmul lor.

Ostaşi români, voi sciţi cât de mult a suferit patriavé

stră în timp de peste 200 de ani, în cari vi se răpiseră

mijlócele de a mai apără bărbătesce, pe câmpurile de

bătaie, drepturile ei.

Astădi aveţi ocasiunea de a arătà din noi vitejia vóstră,

şi Europa întrégă stă cu ochii ţintiţi spre voi.

1877

Aug. 26 (7)

27 (8)
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Nainte dar cu inima românescă, şi lumea să nejudece

după faptele néstre.

Reîncepem astădi luptele glorise ale străbunilor, ală

turea cu numerósele şi bravele armate ale uneia din cele

dintâi Puteri din lume. Armata română, deşi mică, se

va distinge, sunt sigur, prin bravura şi disciplina ei. Ea

va redà ast-fel României rangul ce a avut altă dată şi care

i se cuvine între naţiunile europene.

Acésta este şi credinţa Augustului Imperator al Tuturor

Rusiilor. De aceea, nu numai Românii vor luptà alături cu

Ruşii, pe acelaşi câmp şi pentru acelaşi scop, dar încă co

manda superióră a ambelor armate despre Plevna Imi este

încredinţată Mie.

Acésta este o onore, care se resfrânge asupra ţării, asupra

vóstră.

Faceţi dar să fâlfăe din nou cu glorie drapelul româ

nesc pe câmpul de bătaie, unde strămoşii voştri au fost,

secoli întregi, apărătorii legii şi ai libertăţii.

Nainte dar, ostaşi români, nainte cu bărbăţie, şi în cu

rînd vă veţi întórce în familiile véstre, în ţéra vóstră li

beră prin voi înşivă, acoperiţi de aplausele întregei naţiuni.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă Domnul adreséză următorul manifest

către poporul român:

(CAROL I.

Prin graţia lui Dumnedeü şi voinţa naţională, Domn al

Românilor.

La toţi de faţă şi viitori sănătate.

Români,

După două secole de slăbiciune şi de înjosire naţională,

voi, astădi, aţi reluat arma în mână.
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Oştirile ţării a trecut Dunărea!

Punêndu-Mé în fruntea apărătorilor drepturilor şi inde

pendenţei patriei, simt trebuinţă de a-Mi împărtăşi cuge

tările şi speranţele cu naţiunea care Mi-a încredinţat de

stinatele sale.

Intrând în Bulgaria, noi intrăm în partea activă a unui

răsboiü, pe care nu l'am dorit, nu l'am provocat, pe care

cu toţii am cercat să-l delăturăm, dar pe care, odată fiind

nevoiţi a-l primi, vom sci a-l purtà cu curagiul şi stator

nicia unui popor care are consciinţa drepturilor sale, care

are virtutea de a le susţiné.

Incă de pe când au început neînţelegerile politice între

Imperiul Rusiei şi între Pörta Otomană, neînţelegeri cari

până în stîrşit aveau să provéce în Orient răsboiul de faţă,

îngrijindu-ne de complicaţiunile şi nenorocirile ce cérta

între puternicii noştri vecini aveă săaducăasupra ţării nőstre,

şi Guvern şi Camere am stăruit pe lângă tóte marile Pu

teri europene ca ele să afle mijlocul de a chezăşui Ro

mâniei, pe timpul marelui conflict, drepturile unei bine

făcètóre neutralităţi, pe cari tot ele ni le asiguraseră în

timpul păcii.

Din nenorocire, stăruinţele néstre a rămas zădărnicite.

Marile Puteri nu sa credut în posiţiune de a ne feri din

sele de pericolele unui răsboi, pe care noi singuri încă

mai puţin îl putem depărtà de la hotarele néstre.

Cu tótă prudenţa ce, Guvern şi naţiune,am arătat în

aceste îngrijitóre împrejurări, şi acesta numai şi numai

că doar am pute a ne feri de a fi învăluiţi în conflictul

oriental, P6rta nu a voit să ție sémă de greutăţile posi

țiunii României şi întâiele ei loviri a fost îndreptate în

contra nőstră!

Ea a bombardat oraşele nostre deschise, a făcut génă

Aug. 27 (8)
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vaselor nőstre de comerci pânăîn lăuntrul porturilor nostre,

şi spre a le desfiinţă cu mai mare iuţélă, a întrebuinţat

până şi petroleul; ea ast-fel a nimicnicit comerciul nostru

maritim şi fluvial. Satele néstre, holdele şi averea popo

raţiunilor nostre dunărene, a fost date pradă rapacităţii

Bașibuzucilor şi Cerchezilor; sute de 6meni nevinovaţi şi

nearmaţi au fost parte luaţi în robie,parte ucişi şi mutilaţi;

în fine, un răsboi de crudime şi de barbarie sa întins asu

pra ţărmurilor néstre de la Calafat până la Marea Négră.

In faţa acestei dureróse stări de lucruri, Corpurile néstre

legiuitére saú rostit în unicul mod potrivit cu demnitatea,

cu drepturile şi cu interesele ţării. Am rupt vechile le

gături réü definite cu Inalta Pörtă, am proclamat inde

pendenţa absolută a României,şi la lovirile ce ni se adresa

în mod neleal şi barbar, am răspuns printr-o francă de

clarare de răsboi.

Aú trecut de atunci mai mult de trei luni. Doritori de

a cruţă ţéra cât se va puté mai mult de relele răsboiului,

am căutat în tot acest interval de timp a ne ţinéîn de

fensivă, a ne mărgini numai în a apără hotarele nőstre,

cu tóte că devastaţiunile şi crudimile de-alungul Dunării

din di în di a luat proporţiuni mai întinse!

Tóte le răbdam, fiind-că speram că răsboiul isbucnit

între Rusia şi Turcia va ajunge la un curînd stîrşit, fiind-că

credeam că moderațiunea arătată de noi ne va creâ ti

tluri precumpănitóre la regularea condiţiunilor păcii de către

marile Puteri europene.

Din nenorocire însă, răsboiul de dincolo de Dunăre se

prelungesce peste aşteptare; acest răsboi capătă dinpartea

Musulmanilor un caracter din ce în ce mai înverşunat şi

mai fanatic în contra Creştinilor; şi într'acest timp srta

României din di în di se înăspresce mai mult.
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Dacă Europa întrégă, din causa răsboiului, sufere stag

naţiune mai în tóte ramurele activităţii sale economice,

apoi, mai cu dinadinsul, România încércă tóte anevoinţele

acestui răsboiu, căci putem dice că, prin posiţiunea nőstră

geografică, noi îi şi purtăm mai tâte sarcinele. De aceea

pe nimenea efectele desastrőse ale luptei nu ating mai

mult decât pe ţéra nőstră.

Şi aşà chiar, stând cu arma la braţ, pe când numai

oştirile imperiale ruse ar continuă a susţiné lupta sânge

rósă, nu este mai puţin adevărat că tot pămîntul nostru

ar suferi mai mult, fie în avuţia publică, fie în avuţia par

ticulară.

Cu cât acestă stare de lucruri ar deveni mai înfrico

şată, când armatele turcesci s-ar vede în lesniciósa posi

țiune de a luă ofensiva şi de a transportà teatrul răsbo

iului în însuşi cuprinsul hotarelor nóstre!

Este dar de datoria nőstră de a pune töte sforţele

nóstre spre a împedecà o asemenea teribilă eventualitate.

Expuşi a perde prin pasivitatea nőstră chiar şi ceea

ce mai posedăm, neavând nici o garanţie că Turcia ar

face o deosebire între răsboiul defensiv şi între răsboiul

ofensiv, datori a cooperă pe lângă armatele imperiale ruse,

pentru-ca cu ori-ce preţ să grăbim finitul acestui răsboiu,

acţiunea ne este reclamată de împrejurări, dictată de in

teresele nóstre naţionale şi economice, imperios impusă

de însuşi simțemîntul de conservațiune!

Români,

Acéstă dură extremitate, iar nu ambiţiunea personală,

nu pofta de glorie sau de cuceriri, ne scte din posi

ţiunea defensivă. Bulgaria este pustiită; poporaţiunile ei

creştine sunt date pradă crudimii ordelor nedisciplinate

1877

Aug. 27 (8
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ale Asiei; răsboiul de exterminaţiune este declarat la tot

ce pórtă numele de Creştin. Nu avem dar nici un te

meiü de a crede că, mulţumită pasivităţii nőstre egoistice,

o sórtă mai bună ar aşteptă pe România, când succese

statornice ar pune armatele turcesci în putere de a călcà

pămîntul românesc!

Intru cât timp vor stà în picióre cetăţile turcesci de la

Adakalepână la Măcin,păstrate nu spre aîmpedecà treceri

de armate străine, nu spre a ţiné pept altor cetăţi inimice,

ci numai spre a bombardă oraşele néstre deschise, spre

a nimicnici comerciul internaţional şi local de pe marele

nostru fluvii; întru cât timp un regim de umanitate şi

de legalitate nu va fi stabilit în Bulgaria, până când drep

turile şi demnitatea omului nu vor fi asigurate şi Creşti

nilor din Turcia, România nu pte, nu are drept a se

sci în pace, a se crede ferită de presente şi de viitóre

catastrofe! La înlăturarea acestor rele, cari o ameninţă

în tótă diua, în tótă ocasiunea, la statornicirea în vecina

Bulgarie a unei stări de lucruri reclamată de justiţia şi ci

vilisaţiunea modernă, are dar şi România datoria de a con

tribui, pe cât îi compértă forţele şi mijlócele ei. Acesta

i se impune de trecutul ei glorios, de interesele cele mai

sacre ale presentului, de asigurarea viitorului său!

Şi apoi, ai noi Românii nu suntem Creştini, a inte

resele Orientului nu ne privesc şi pe noi? Ai în marea

cestiune a emancipării Creştinilor răsăriteni n'avem şi noi

dreptul şi datoria de a dice un cuvînt, de a da un con

curs, de a cooperă la o mântuitére soluţiune? Numai me

schinul egoism, numai 6rba pasivitate trebuie să fie poli

tica naţiunii nőstre? Dar isolându-ne din marea luptă, dar

nedând sprijin acelora ce se bat pentru o causă de uma

nitate şi de dreptate, 6re România, prin însăşi acesta,
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în ora pericolului, nu se desbracă de dreptul de a re

clamà concursul altora? Trebui-va ca pururea să ne ră

zimăm pe umerele altora şi nici odată să comptăm pe

propriile néstre forţe, pe propria nőstră vitalitate?

Români,

După stăruinţele a trei generaţiuni, după suferinţele şi

sacrificiile părinţilor noştri şi mulţumită generósei pro

tecțiuni a marilor Puteri europene, Statul român sa for

mat. A sosit acum timpul ca acest Stat să dovedescă

şi el Europei, prin energia şi abnegaţiunea tuturor cla

selor societăţii sale, şi mai ales prin braţul fiilor săi, că

România are vitalitate, că ea are forţe proprii ale sale,

că ea are consciinţa misiunii sale la gurile Dunării, că

are bărbăţia de a o puté împlini!

Puterile europene creştine a avut în destule ocasiuni

de a apreciă că Românii sciü a cumpăni aspirațiunile lor

în marginele prudenţei politice. Acum, prin participarea

armatei nőstre la răsboiü, prin valórea şi disciplina ei,

a venit momentul să le dovedim că România este şi pâte

fi şi un element inteligent şi solid spre a contribui la în

temeiarea ordinii şi a stabilităţii în Orient. Tóte aceste

consideraţiuni de mare valóre sunt atâtea datorii pentru

naţiunea nőstră, ca şi noi să intrăm în luptă, ca şi noi

să punem umărul, ca şi noi să împreună-lucrăm la cur

marea unui răsboi, care cu cât se va prelungi, cu atât

mai mult va secà forţele néstre morale şi materiale.

Deci, pentru apropiata dobândire a păcii mult dorite,

pentru întemeiarea solidă a drepturilor nőstre de naţiune

liberă şi de sine stătătóre, pentru întărirea stimei şi în

crederii către noi a naţiunilor străine, invocând numele

marilor noştri Domni eroi, odată energicii apărători ai

1877

Aug. 27 (8)
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creştinismului în Orient, luând esemplu de la bătrânele

nóstre oştiri, cari în timpurile de glorie a preumblat tri

umfătóre drapelele române dela Marea Négră până la

ţérmurile Mării Baltice, noi am trecut Dunărea!

Invocând pe Dumnedeú,în mâna căruia este sérta bă

tăliilor, bătrâni şi tineri, oşteni ai României, noi scim ce

naţiunea aştéptă de la braţul nostru. Domn, ofiţeri şi sol

daţi, noi ne vom face datoria.

Români,

Alături cu drapelul Augustului Imperator al Rusiilor,

pe care stă scris: «Emanciparea popérelor creştine din

Orient», să înălţăm şi noi drapelul nostru, care pârtă sem

nul de viéţă de sine stătătre, semnul de independenţă

al Statului român.

Iubirea cu care veţi susţiné şi îmbărbătă pe fraţii şi

fiii voştri, cari a trecut Dunărea spre a afirmà vitalita

tca şi forţa României, va îndeci avîntul şi valórea lor!

Cu deplină, dar, încredere în concursul unanim şi ne

curmat al tuturor claselor naţiunii şi în convingerea că

vă veţi îndeplini toţi cu sfinţenie, de la mic până la mare

şi în ori-ce împrejurare, datoriile véstre către patrie, noi

intrăm făţiş în luptă,înălţând vechiul strigăt cu care mai

adcs aú învins părinţii voştri:

«Înainte cu Dumnedei, pentru ţra nőstră, pentru legea

«nőstră!»

ADat în cartieru/ Vos/ru /Domnesc /a Poradim, la 27

August 1877.

CAROL.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Interne şi

ad-interim la Resbel, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor

străine, Michail Kogălnice a nu; Ministrul Agriculturii,Co
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merciului şi Lucrărilor publice, P. S. Aureli a n; Ministrul

Cultelor şi al Instrucţiunii publice, G. Chiţu; Ministrul Jus

tiţiei şi ad-interim la Finanţe, I. Câmpineanu.

Bombardamentul posiţiunilor inimice urméză cu multă vioi

ciune. Patru-spre-dece baterii române sunt în activitate. După

ce asistă la focul de la bateria 14, Alteţa Sa Serenisimă se

duce la cartierul general al Impăratului Rusiei.

Divisiunea IV (General Alex. Anghel escu) voind să

înainteze, bateriile sale au o luptă vigurósă cu inimicul.

In nóptea de 27 spre 28 August, regimentul 13 de doro

- banţi şi un batalion din regimentul 5 de infanterie de linie

esecută cu multă bravură un atac asupra unui retranşament

turcesc, îl ieaú şi-l menţin, cu tte încercările Turcilor de a-l

reluă.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză la ambulanţă pe răniţii români.

Impăratul Rusiei exprimă Alteţei Sale Serenisime felicita

ţiunile sale pentru vitejia arătată de trupele române în nptea

trecută şi însărcinéză pe Adjutantul Sèü, Principele De midoff

Lapuchin, să mérgă în liniile române şi să transmită regi

mentului 13 de dorobanţi, batalionului din regimentul 5 de in

fanterie şi bateriilor române Augustele Sale felicitaţiuni. La

dejunul care se iea pe câmp, Impăratul ridică un toast în

sănătatea armatei române şi dă ordin să se distribue 50 de

cruci ale ordinului Sf.Gheorghe » trupelor române ce luaseră

parte la luptă. Alteţa Sa Serenisimă exprimă în persénă tru

pelor Domnésca Sa mulţumire şi decoréză stégul regimentului

13 de dorobanţi cu crucea ordinului Stéua României».

Tótă iua şi tîtă nóptea focul artileriei continuă.

Alteţa Sa Serenisimă trimite din cartierul Sălii general ordi

nea de bătaie a trupelor, cari aveau să esecute a doua di, 30

August, atacul general în contra posiţiunilor retranşate din

faţa Plevnei.

Alteţa Sa Serenisimă pornesce din cartierul Séü general spre

câmpul de bătaie, unde se întîlnesce cu Impăratul Rusiei şi

cu Marele-Duce Nicolae. Fiind diua onomastică a Impăratu

lui, se slujesce în câmp un Te-Deum, la care asistă şi Alteţa Sa

Serenisimă.

Atacul general se începe la orele 3 după amélă. De trei

ori trupele sunt silite a se opri în mersul lor victorios înainte.

Séra, la orele 7/,batalionul 2 de vînători (Maior Alex. Can

diano-Pop escu) şi regimentul 14 de dorobanţi, împreună

1877

Aug. 27 (8)

28 (9)

29 (10)

30 (11)
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Aug. 30 (11)

31 (12)

Sept. 1 (13)

2 (14)

3 (15)

cu trei bataline rusesci, intră în reduta fortului Griviţa. Sol

datul Grigorie Ioan (batalionul 2 de vînători) cuceresce un

drapel turcesc. Maiorul Şonţu şi Căpitanul Valter Mărăci

ne a nu cad morţi în fruntea trupelor lor.

Séra,Alteţa Sa Serenisimă visitéză locurile de pansament.Nóp

tea o petrece, împreună cu Marele-Duce Ni c o l a e,pe câmpul

de bătaie în bivuac.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză posiţiunile pe cari înainta

seră trupele în urma bătăliei din ajun.

Un detaşament de vînători, condus de Maiorul Alex. Can

di ano-Popescu, presintă Alteţei Sale Serenisime,în presenţa

Marelui-Duce Nicolae, drapelul turcesc luat la Griviţa. Al

teţa Sa Serenisimă decoréză pe soldatul Grigorie Io a n cu

«Stéua României ».

Alteţa Sa Serenisimă visitéză trupele române cari fuseseră în

foc în iua de 30 August.

Alteţa Sa Serenisimă,împreună cu Marele-Duce Nicolae, in

spectéză tóte posiţiunile ocupate de trupele armatei de Vest.

Turcii atacă cu mare vigóre aripa stângă, spre a luă înapoi

reduta cucerită de trupele române. Ei sunt respinşi.

Alteţa Sa Serenisimă merge la marele cartier general Impe

rial şi oferă Impăratului marea cruce a ordinului Stéua Ro

mâniei ». Impăratul oprimesce şi conferă AlteţeiSale Serenisime

crucea la gât a ordinului «Sf. Gheorghe ». Generalul Cernat

e decorat cu crucea ordinului «Sf. Gheorghe » clasa IV.

Alteţa Sa Serenisimă trimite de la cartierul Sèü general din

Poradim M. S. Dómnei următérea depeşă telegrafică:

Astădi am fost la marele cartier al Impăratului, unde

am avut onórea de a-I înmânà marele cordon al «Stelei

României», pe care Maiestatea Sa a bine-voit a-l primi.

Maiestatea Sa M'a decorat cu crucea «Sf. Gheorghe» la

gât şi a desemnat un număr frte mare de cruci ale

«Sfîntului Gheorghe» pentru soldaţii noştri; acésta în ve

derea isbândelor militare obţinute în diua de 30 August

şi a bravurii arătate cu ocasiunea sângerósei bătălii din

acea di. Un atac, pe care Turcii a încercat eri asupra

redutei care se află în posesiunea nőstră, a fost eroic

respins.
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Marele-Duce Nicolae, Comandantul-cap al armatei rusesci,

inspectéză trupele române. La dejun,Marele-Duce Nicol a e în

chină în sănătatea junei armate române, care prin bravura

şi disciplina ei a arătat calităţile unei armate îmbătrânite în

lupte.

Vedetele divisiunii române de cavalerie sunt atacate de o

patrulă de Cerchezi călări. După o luptă vie, inimicul este

pus pe gnă.

Trupele române atacă în presenţa Alteţei Sale Serenisime o

redută turcéscă. Patru asalturi consecutive sunt infructuse.

Alteţa Sa Serenisimă ordonă să se transpórte la Bucuresci tu

nurile luate de la inimic.

Un escadron de roşiori şi un detaşament de 30 călăraşi sta

ţionaţi la Mahaliţa, trecând prin satul Cnéja, se isbesc de o

trupă de cavalerie turcéscă de 150Cerchezi, comandaţi de Cai

macamul din Rahova. După o luptă de un cés şi după mai

multe şarje ale cavaleriei române,Turcii sunt puşi pe fugă, lă

sând în mânile Românilor un stindard, mai multe arme şi cai.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei de operaţiune române

următorul Înalt Ordin de li:

Ostaşi,

In bătălia de la 30 August, ca şi în luptele cari ai

precedat şi urmat acestă memorabilă di, voi aţi dovedit

că virtuţile străbune n'a perit din rîndurile oştenilor ro

mâni.Sub focul cel mai vii al inimicului aţi înfruntat mér

tea cu bărbăţie, aţi luat o redută, un drapel şi trei tunuri.

Ţéra vë va fi recunoscătóre de devotamentul, de abne

gaţiunea véstră; iar Eü, ca Domnul şi Comandantul vo

stru, sunt mîndru de voi şi vă mulţumesc. Deşi am avut

simţitóre perderi, deşi deplâng împreună cu voi bravii

camaradi căduţi pe câmpul de onóre, dar sângele vărsat

nu va fi în zadar: dintr-însul va rodi mărirea şi indepen

denţa patriei.

ADat în Domnescu/ AVostru cartier general al armatei

de Occident, Poradim, 5 Septembre 1877.

CAROL.

Trei-eci de ani de Domnie. 29

1877

Sept. 4 (16)
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Sept. 5 (17) Alteţa Sa Serenisimă face cunoscut întregei armate române

victoria de la 30 August prin următorul Înalt Ordin de di că

tre armata română:

Ostaşi,

In diua de 30 August, virtutea véstră a încununat

cu victorie stégurile române. Regimentul 14 de dorobanţi

şi batalionul 2 de vînători, împreună cu trei batalićne

din gloriósa armată imperială rusă, a luat din mânile

inimicului reduta ce el apărâ cu atâta înverşunare, şi un

drapel şi trei tunuri a fost cucerite de trupele nőstre.

Aceste trofee, Eü ordon a se trimite în capitala ţării şi

a se păstrà acolo ca o vecinică dovadă a vitejiei armatei

românesci. Drapelul se va aşezà de-ocamdată în Arsenal,

până se va hotărî definitiv locul unde are să se păstreze.

Iară tunurile luate de la vrăjmaşi, douë se vor aşeză

la ambele părţi ale statuei lui Michai-Vitézul. Umbra mă

réţă a gloriosului Domn va vede astfel că oştenii ro

mâni a rămaspână astădi fii ai eroilor de la Călugăreni.

Cel de-al treilea tun se va aşeză înaintea marelui corp

de gardă de la Palatul Domnesc, pentru a fi pururea

pentru brava nőstră armată un glorios esemplu de imitat.

ADa/ în Domnescu/ AVostru cartier general al armatei

de Occident, în Poradim, la 5 Septembre 1877.

CAROL.

Impăratul Rusiei însoţesce conferirea ordinului Sf. Gheor

ghe » Alteţei Sale Serenisime cu următérea scrisére:

Gorni-Studen, 5 (17) Septembre 1877.

Alteţei Sale Principelui României. -

IPora din.

Trupele române unite cu ale armatei Mele şi puse sub

comanda Alteţei Vóstre, în dilele de 30 şi 31 August (11
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şi 12 Septembre) aú dat dovadă de o eroică vitejie, lup- Sept. 5 (17)

tându-se sub focul cel mai ucigător al inamicului.

Dorind a consfinţi amintirea acestei frăţii de arme, am

conferit Alteţei Vóstre ordinul Sf. Gheorghe» clasa III,

ale cărui insemne Vi le-am transmis.

Rog pe Alteţa V6stră a primi asigurarea sincerei Mele

afecţiuni. Alexandru.

In nóptea de 5 spre 6 Septembre Turcii fac mai multe ata- » 6 (18)

curi contra redutei şi posiţiunilor ocupate de Români; ei sunt

însă respinşi cu mari perderi.

Alteţa Sa Serenisimă dă ordin să se facă o recunscere asupra

redutei alături cu Griviţa şi, în cas când forţele inimice n'ar fi

prea numeróse,săse iea reduta cu asalt.Un batalion din regimen

tul 1 de infanterie de linie înaintézăîn tiraliori spre redută,având

un batalion din regimentul 15 şi un batalion din regimentul

9 dorobanţi în colónă de atac, iar un batalion din regimentul

7 de infanterie în reservă. De două ori trupele române se re

ped în asalt, fără a se puté face stăpâne pe redută. Maiorul

Nicolai Ioan (regimentul 15 de dorobanţi) cade mort şi

Maiorul Hando ca (regimentul 9 de dorobanţi) este rănit, pe

când înainta în fruntea batalićnelor lor.

Séra, Alteţa Sa Serenisimă visitéză ambulanţele şi nptea se

întórce la marele Săü cartier general din Poradim.

Principele Bismarck are o întrevedere cu Comitele An

drássy la Gastein.

Drapelul turc luat la Griviţa este presentat Măriei Sale Dóm- » 7 (19)

mei şi depus la Arsenal.

Alteţa Sa Serenisimă distribuie mai multe decoraţiuni şi me

dalii de «Virtutea militară »,atât în armata română cât şi în cea

ruséscă.

In catedrala Metropoliei şi în töte bisericile din ţéră se fac » 8 (20)

rugăciuni pentru oştenii ruşi şi români.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză posiţiunea trupelor, cantonamen- » 9 (21)

tele şi bivuacurile lor despre aripa dréptă.

Cele trei tunuri cucerite de la Turci în lupta de la 30 Au- » 11 (23)

gust sosesc în capitală şi, în presenţa Măriei Sale Dómnei, se

aşéză în mod serbătoresc, douë din ele de ambele părţi ale sta

tuei lui Michai-Vitézul şi cel de al treilea în curtea Palatului

Domnesc.

Intre Săcuii din Transilvania se descopere o conspiraţiune 16 (28)

care avea de scop săse trimită 5000Unguri armaţi în România.
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Sept. 18 (30)

- 20 (2)

21 (3)

- 23 (5)

25 (7)

26 (8)

27 (9)

28 (10)

- 29 (11)

Generalul de geniu. Tot l e ben, numit ajutor al Comandan

tului-cap al armatei de Vest,se presintă Alteţei Sale Serenisime

în cartierul general de la Poradim.

Alteţa Sa Serenisimă,împreună cu Marele-Duce Ni c ol a e şi cu

Generalul Totle ben, inspectéză lucrările săvîrşite în jurul

Plevnei. Inspecţiunea se continuă şi în dilele următre.

Alteţa Sa Serenisimă remite Marelui-Duce Nicol a e marea

cruce a ordinului Stéua României ».

Turcii deschid séra un foc violent de infanterie, susţinut de

salve de artilerie, în contra paralelei române celei mai apro

piate de reduta No. 2. După ce trupele române răspund cu

aceeaşi vioiciune,Turcii încetéză focul fără a încercàun atac.

Meh emed-Ali e revocat din comanda supremă a armatei

turcesci. Suleim a n Paşa primesce comanda în Sud şi Reuf

Paşa în Nordul Balcanilor.

D-l I. Câmpine a nu, Ministrul Justiţiei şi ad-interim la Fi

nanţe, este numit definitiv. Ministru de Finanţe. D-l Eugeniu

Stătescu e numit Ministru al Justiţiei.

Se forméză un nou regiment activ de cavalerie, al 9-lea.

Operaţiunile trupelor ruso-române înaintea Plevnei sunt sus

pendate din causa ploilor şi a zăpelilor ce continuă fără în

trerupere.

Podul român de peste Dunăre,suferind din causa vijeliei, este

reparat în puţine ile.

Generalii Baron Krüdener şi Baron Schilder-Schuld er

presintă Alteţei Sale Serenisime pe ofiţerii ruşi decoraţi, cari au

luat parte la asaltul de la Griviţa din 30 August.

Alteţa Sa Serenisimă lucréză cu Generalul Totleben şi cu

Generalul Irme reti n ski, noul cap al Statului-Major, numit în

locul Generalului Z otov.

Trupele din garda imperială, cari vor face parte din armata

de Vest, sosesc pe câmpul de răsboiu.

Turcii atacă fără succes retranşamentele române.

Alteţa Sa Serenisimă trece în revistă trupele gardei imperiale,

comandate de Generalul Comite Vor onzov.

In nőptea de la 26spre 27 Septembre,Turcii scot din câmpul

lor retranşat douăbataline şi,favorisaţi de întunecimea nopţii,

fac un atac neaşteptat asupra Românilor. Atacul este însă res

pins cu bravură.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză ambulanţele române şi visi

téză sub focul inimicului tranşeele şi lucrările de apropiare

ale trupelor.

Timpul continuă a fi nefavorabil. Alteţa Sa Serenisimă ordonă

ca pe fie-care i unul din adjutanţii şi ofiţerii de ordonanţă

să pornéscă în liniile române şi rusesci şi să iea relațiuni.
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Locotenent-Generalul Gurko iea comanda corpului de ca

valerie ruso-română, care operéză peste Vid. Generalul Kry

loff, care avuse până aci acéstă comandă, dă următorul ordin

de di catre cavaleria armatei de Vest:

Luptele de la Teliş, Gorni-Dubnic, Semeret-Trestenic,

precum şi diferitele expediţiuni încredinţate de mine ca

valeriei române, au dovedit într'un mod strălucit bravura,

ţinuta perfectă şi esactitudinea în serviciu a brigadelor

de roşiori şi de călăraşi, precum şi a bateriei de artilerie

ălăréţă română. Aceste mari calităţi sunt datorite mai cu

deosebire meritului comandanţilor de brigade, ColoneliiCre

ţeanu şi Formac, şi comandanţilor celor patru regimente

de cavalerie, precum şi perfectei distincţiuni a întregului

corp ofiţeresc.

Chemat de Maiestatea Sa Impăratul la altă destinaţiune,

voiú păstrà în tot-deauna o aducere aminte de sinceră stimă

pentru regimentele de elită române ce am avut onérea a

avé sub ordinele mele.

Locotenent-General Kryloff

Doué escadróne de roşiori împing o recunscere spre Gorni

Dubnic.

Timpul se îndreptéză.Tirul mortierelor aşezate în paralelele

române se dirigiază asupra redutei inimice No.2 cu un resul

tat satisfăcător.

In Asia, armata rusă înaintéză cu succes.

Principele Arnulf de Bavaria sosesce în cartierul general

al Alteţei Sale Serenisime.

Construcţiunea liniilor de abatere pe calea ferată Bucuresci

Giurgiu, între staţiunile Jilava, Bănésa şi Comana, se declară

de utilitate publică.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză liniile române. La 3 ore după

amédă trupele fac un atac simulat asupra redutei No. 2. Al

teţa Sa Serenisimă privesce decursul atacului din fortul Ale

xandru.

Se comunică prin ordin de di armatei de Vest scirea despre

victoria armelor rusesci în Asia. Alteţa Sa Serenisimă oferă

Marelui-Duce Michail, Comandantul trupelor ruse în Asia,

marea cruce a ordinului «Stéua României ».

Canonada bateriilor şi mortierelor române continuă tâtă iua.

1877

Sept.30 (12)

()ct. 1 (13)

2 (14)

3 (15)

4 (16)

5 (17)

6 (18)
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7 (19)

9 (21)

10 (22)

Alteţa Sa Serenisimă trece în revistă Divisiunea II de garda

şi cavaleria gardei sosite pe câmpul de răsboiu.

Fiind terminată paralela a patra a întăriturilor române, co

mandantul Divisiunii IV, după mai multe atacuri simulate, dă

ordin pentru asalt. Regimentul 5 de dorobanţi şi batalionul 1

de vînători es din paralele şi înaintéză spre reduta inimica No. 2.

Focul viu al inimicului silesce însa trupele române să se re

tragă după o luptă crâncenă.

Séra,batalionul 1 de vînători, împreună cu regimentul 7 dein

fanterie de linie, fac un atac de surprindere,graţie căruia tru

pele române ajung în şanţuri, făcându-se stăpâne pe ele.

La Poradim se sfinţesce de catre protopopul districtului Te

leorman, în presenţa Alteţei Sale Serenisime, biserica construită

acolo. In diua următére, Alteţa Sa Serenisimă încunosciinţéză

pe I. P.S.Sa Metropolitul Primat despre acestă sfinţire prin ur

mătórea depeşă telegrafică:

Poradim, 10 Octombrie 1877.

Eminenţiei Sale IPărintelui Metropolit IPrimat al Ro

mâniei.

Eri, cu ajutorul Celui Prea Inalt, a avut loc sfinţirea

bisericii de aici din Poradim, în presenţa Mea şi a ob

ştiei acestui sat. Hramul sa hotărît a fi Sf. Marele Mu

cenic Dimitrie. Cu acestă ocasiune sau ridicat rugăciuni

către Cel A-Tot-Puternic, ca să ajute şi să protégă oşti

rile ruso-române dinaintea Plevnei.

Sfinţia Sa protopopul din Turnu-Măgurele a săvîrşit

sfinţirea.

CAROL

Se încheie un armistiţiu de trei ore pentru îngroparea mor

ţilor dinaintea Plevnei.

Alteţa Sa Serenisimă trece în inspecţiune trupele de infan

terie şi de artilerie de gardă sosite pe câmpul de răsboiu.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză spitalul de evacuaţiune de la

Mecica.

Cu Sèrbia se stabilesce un regim provisoriu pentru rela

ţiunile comerciale.



455

Marele-Duce Nicola e sosesce la cartierul general al Alteţei

Sale Serenisime.

Alteţa Sa Serenisimă dă ordin pentru desăvîrşita împresurare

a Plevnei. Generalul Gurko ocupă şoséua Plevna-Sofia cu ca

valeria ruso-română, cu două divisiuni de gardă imperială şi

cu 10 batalićne de infanterie română cu 2 baterii.

Generalul Zot ov, cu o divisiune din garda imperială, cu

Divisiunea XVI de infanterie, cu batalićne de tiraliori şi cu o

brigadă de artilerie, ocupă şoséua Plevna-Lovcea. Armata ro

mână stă gata a respinge ori-ce atac de străpungere şi de re

tragere al inimicului. Artileria română începe focul din 70 de

guri de tun. Generalul Gurko iea cu asalt, după o sângerósă

luptă,posiţiunile de la Gorni-Dubnic.Divisiunea II română face

un simulacru de atac în faţa redutei No. 2.

Cu ocasiunea unei recunsceri, Principele de Leucht en

berg cade ucis de un glonte inimic.

Se începe construcţiunea căiei ferate Bolgrad-Ismail.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză la ambulanţe pe ofiţerii români

răniţi şi inspectéză nouële întăriri ridicate în faţa Bucovei

şi a Opanezului.

Impëratul Rusiei Işi strămută cartierul Séü general de la

Gorni-Studen la Poradim.

Alteţa Sa Serenisimă însoţesce pe Impăratul Rusiei şi pe Ma

rele-Duce Nicolae la Bogot, unde se aflau răniţii din lupta de

la 12 Octobre. Aci este presentat Maiestăţii Sale şi Ach met

Erzi Paşa, făcut prisonier în lupta de la Gorni-Dubnic.

Garnisóna turcéscă din Feliş capituléză înaintea trupelor Ge

neralului Gurko, cari o împresurase.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză pe prisonierii turci.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză trupele imperiale din Divisiu

nea XVI,brigada 1 din Divisiunea XXX şi posiţiunile lorfor

tificate.

Cadavrul Principelui de Leuchte nbergsosesce în trecerea

spre Rusia la Bucuresci, unde i se fac la gară onorurile cu

venite.

Impăratul şi Alteţa Sa Serenisimă cu suitele Lor asistă la

serviciul funebru oficiat în biserica din Poradim în memoria

Impărătesei-Mume şi a Principelui de Leucht e nberg.

Trupele armatei de Vest ocupă posiţiunile şi satul Dolni

Dubnic, părăsite de inimic. Impresurarea Plevnei urméză cu

SU1(CCGS,

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză trupele de dincolo de Vid, în

spatele Plevnei, şi petrece néptea în bivuac,

Oct.
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Alteţa Sa Serenisimă continuă inspecţiunea la Dolni-Dubnic

şi Tresnic, se întórce prin Riben şi Vrbiţa şi se opresce la

ambulanţa centrală de la Griviţa, unde petrece néptea.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză pe bolnavii şi raniţii din ambu

lanţa de la Griviţa şi se întórce la Poradim.

Impăratul Rusiei visitéză posiţiunile române de dincolo de Vid.

Alteţa Sa Serenisimă merge la Bogot, cartierul general al

Marelui-Duce Nicolae,şi visitéză ambulanţele armatei impe

riale. Alteţa Sa Serenisimă visitéză la Tuceniţa pe Generalul

Totleben, care se află acolo bolnav.

Alteţa Sa Serenisimă asistă la Te-Deumul ce se celebréză la

Poradim în presenţa Impăratului în onrea unei nouë victorii

repurtate de trupele imperiale din Asia.

Alteţa Sa Serenisimă presintă Impăratului Rusiei pe ofiţerii

suitei Sale, cari împreună cu ofiţerii trupelor române au fost

decoraţi de Maiestatea Sa. Imperatul, însoţit de Alteţa Sa Se

renisimă, visitéză ambulanţa centrală de la Griviţa, unde se

află şi Colonelul Budişteanu,grav rănit în serviciul de tran

şee. In urmă,trupele române, conduse de Alteţa Sa Serenisimă,

defiléză înaintea Impératului.

Alteţa Sa Serenisimă primesce la cartierul Séü general pe

Colonelul Fălcoianu, numit cap al Statului-major al armatei

române de operaţiune.

La avant-posturile române se presintă vre-o 70 de Bulgari

fugiţi din Plevna din causa lipsei de hrană.

Generalul Skob el eff ocupă cu asalt tranşeele înaintate de

Turci pe Muntele-Verde, în vecinătate de Vucoveţ.

Tótă diua urméză o vie bombardare contra forturilor şi re

dutelor inimice şi contra oraşului Plevna.

Alteţa Sa Serenisimă merge la Bogot, de unde observă,împre

ună cu Marele-Duce Ni c o l a e, efectul salvelor de baterii trase

asupra oraşului Plevna.

Alteţa Sa Serenisimă merge la Vrbiţa şi inspectéză posiţiu

nile armatei române spre drépta, pe linia paralelă cu intari

turile turcesci de la Opanez până spre satul Susurlu.

La Bucova o nouă baterie română, construită lângă luneta

Craiova,deschidepentru prima datăfocul asupra gardelor mari

turcesci şi a lagărului turcesc situat la intrarea Plevnei.

Generalul Racoviţă împinge înainte avant-posturile ro

mâne de cavalerie şi ocupă înălţimile de-asupra satului Su

surlu. Acéstă mişcare permite brigadei Sachel ari e să îna

inteze avant-posturile sale cu 1500 metri.

Spre népte, artileria română trage salve asupra întăriturilor

inimice.
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Alteţa Sa Serenisimă merge la Tuceniţa, unde conferéză cu

Generalul Totleb e n, care este tot bolnav.

Bombardarea se suspendă, trimiţându-se la Osman Paşa

un parlamentar, ca să céră în numele umanităţii capitularea

Plevnei împresurate.

Osm a n Paşa refusă capitularea. Bombardamentul se des

chide din nou.

Preşedintele de Consiliu I. C. Brătianu sosesce la Poradim.

La Berlin se semnéză convenţiunea comercială cu Germania.

Alteţa Sa Serenisimă merge la Bogot şi, împreună cu Marele

Duce Nicolae, observă efectul bombardamentului.Mai târjiü

sosesce şi Impăratul.

Armata rusă din Asia iea cu asalt fortăréţa Kars.

Alteţa Sa Serenisimă primesce visita Principelui Arnulf de

Bavaria.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză cuptórele de campanie. Bom

bardamentul artileriei armatei de Vest, continuă. Turcii rés

pundfórte rar.Avant-posturile române suntîn contact cu avant

posturile turcesc, cu cari schimbă focuri. Numărul desertorilor

turci sporesce.

D-l I. C. Brătianu se întórce la Turnu-Măgurele.

Impăratul şi Alteţa Sa Serenisimă asistă la leturghie în bise

rica din Poradim.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză bateriile înaintate de la Ra

dişevo.Un obus asvîrlit din bateria turcéscă apropiată esplo

déză în mijlocul escortei Alteţei Sale Serenisime.

Trupele române dau asalt cu multă bravură asupra Raho

vei (Maiorul Mateescu grav rănit).

Trupele de asediu dinaintea Plevnei serbéză victoria de la

Kars.

Garnisóna turcéscă din Rahova caută să-şi facă drum peste

nópte pe podul de la Ogost; însă este respinsă (batalionul

din regimentul de dorobanţi sub Căpitanul Merişescu).

Alteţa Sa Serenisimăvisitéză fortul Alexandru şi fortul Tudor.

Bombardamentul urméză în faţa Plevnei pe ttă linia.

Un monitor turcesc este cufundat de catre bateriile române

de la Calafat.

După o luptă de doué dile,Turcii părăsesc Rahova, care este

numai decât ocupată de trupele române.Turcii se retrag spre

Vidin, urmăriţi de cavalerie şi de un batalion de infanterie.

150 care cu muniţiune rémân în mâna Românilor.

Alteţa Sa Serenisimă presinta Impăratului Rusiei un raport

asupra luării Rahovei şi merge la Bogot, unde e viü felicitat
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de Marele-Duce Nicolae. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa Sere

nisimă conferă Marelui-Duce Ni c o l a e «Virtutea militară ».

Alteţa Sa Serenisimă lucréză la Tuceniţa cu Generalul Tot

l ebe n.

Artileria ruso-româna continuă cu aceeaşi vigóre bombar

darea.

In urma stăruitórei îngrijiri ce dă răniţilor în spitale, M.S.

Dómna se îmbolnăvesce şi este silită a nu eși cât-va timp din

casă.

Alteţa Sa Serenisimă,primind felicitari din partea Consiliului

de Ministri pentru victoria de la Rahova, adreséză Primului

Ministru următérea telegramă:

Domnului Preşcdlinte al Consiliului de Ministri.

Bucuresci.

Mulţumesc din inimă Consiliului de Ministri pentru fe

licitările ce-Mi trimite.

Mă simt mîndru a Mé află în fruntea vitezei oşti ro

mânesci, care a încununat cu lauri stégurile sale, a îm

prospătat gloria străbună şi a înscris numele Rahovei din

noú în paginele istoriei.

CAROL.

Pe platoul de lângă Divisiunea II se savîrşesce în presența Al

teţei Sale Serenisime un Te-Deum pentru luarea Rahovei. Cu

acéstă ocasiune, Alteţa Sa Serenisimă adreseză trupelor întru

nite următrele cuvinte :

Vitejia armatei néstre a avut o nouă isbândă de mare

importanţă. Luarea Rahoveiva fi înscrisă cu litere neşterse

în analele néstre, alături de luarea redutei Griviţa. Dea

Dumnedeú ca încă şi prin alte fapte strălucite bravura oş

tenilor români să rămâe de-apururea neuitată. Aţi vărsat şi

sunteţi încăgata avérsà sângele vostru pentru independenţa

scumpei néstre ţări. Spre amintirea împlinirii sfintei vöstre

datorii, voi înstitui o medalie pe care va fi scris: «Apë

rătorii independenţei României». Să unim acum puternic
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vocea nőstră în faţa vrăjmaşilor noştri seculari şi, subbu

buitul tunurilor, să strigăm: Trăiască România de sine

tătóre !

Alteţa Sa Serenisimă însoţesce conferirea medaliei Virtutea

militară» Marelui-Duce Ni c ol a e cu urmatórea scrisére :

1lteţei Sale Imperiale. Marclui-Duce Nicolae, Coman

dant-Şef al armatelor ruse.

Monsignore,

Bună-voinţa, cu care Alteţa Vóstră Imperială onoră în

tot-deauna armata română, a cucerit pururea Măriei Vóstre

adînca-i recunoscinţă şi cea mai vie a ei afecţiune. Tăl

măcesc dară nu numai simțemintele Mele personale, dară

şi gratitudinea întregei Mele armate, rugându-Vë să bine

voiţi a primi medalia Mea pentru virtute militară. Acest

insemn, purtat de Alteţa Vóstră Imperială, va fi o adu

cere aminte durabilă, atât a primejdiilor înfruntate cu

obicinuita Vóstră bărbăţie în mijlocul trupelor române,

cu ocasiunea inspecţiunii ce aţi făcut la una din bate

riile nőstre înaintate, sub focul puscilor inimice, la 4 (16)

Septembre, când am avut onórea a însoţi pe Alteţa Vóstră

Imperială, cât şi a visitei ce aţi bine-voit a face împre

ună cu Mine, la 20Septembre (2 Octombre),în tranşeu

rile nóstre, aflate imediat sub proiectilele turcesci.

Armata Mea a serbat astădi isbânda ce a avut la Ra

hova, isbândă vilă dorită de Alteţa Vóstră Imperială din

causa însemnătăţii militare a acelei localităţi, precum şi

în vederea operaţiunilor ulterióre ale armatelor néstre.

Mi sa părut că acestă di este cea mai nimerită spre a

rugàpe Alteţa Vóstră Imperială să primiţi acestă mărturie

de stimă şi de prietenie din partea Mea, de devotament

şi de respectuósă afecțiune din partea armatei române.

1877
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Profit de acestă ocasiune spre aVé reînnoi, Monsignore,

expresiunea simțemintelor Mele de înaltă consideraţiune

şi de cordială afecţiune, cu cari rămân

Al Alteţei Vóstre Imperiale bunul ver

CAROL.

Portlin, în 12 (24) Noemlre 1877.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Colonelului Creţeanu,coman

dantului cavaleriei de la Rahova, următérea scrisre:

Scumpul Mcă Colonel Creţeanu,

Regimentele Mele de roşiori, întrunite în brigadă sub

comandamentul d-tale , sa deosebit în felul cel mai

onorabil în töte afacerile la cari a luat parte de la în

ceputul acestui răsboi, şi prin disciplină, valóre şi chipul

inteligent şi devotat cu care şi-au împlinit datoria, ele

aú câştigat stima aliaţilor noştri şi Domnésca Mea mul

ţumire. Vitejia ce ele a desfăşurat şi serviciile ce a

făcut cu ocasiunea luării Rahovei a adăogit şi mai mult

la acéstă stimă şi mulţumire. Te însărcinez dar a mul

ţumi brigadei de roşiori în numele ţării şi în numele Me

şi a-i anunţă că, drept răsplată a bravurii şi devotamen

tului ei, M. S. Impératul Rusiei a destinat 14 cruci de

«Sfîntul Gheorghe» spre a se împărţi gradelor inferióre,

câte 2 de escadron, şi E din parte-Mi confer 56 medalii

pentru virtute militară, spre a se distribui acestor grade

câte 8 de escadron. Aştept raportul D-Tale pentru rés

plătirile ce a meritat gradele ofiţeresci în dilele de 7,

8 şi 9 Noembre.

Iar în ceea ce privesce pentru energia şi meritul cu

cari ai condus trupa, a cărei comandă ţi-am încredinţat,

Imi fac o plăcere aţi acordă dreptul de a purtà Dom

nésca Mea cifră cu eghiletele Statului Me Major, ca o
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distincţiune pentru brigada ce comandi şi o dovadă pen

tru D-Ta personal a înaltei Mele mulţumiri. Dumnedeü să

créscă şi să înmulţéscă isbândele 6stei românesci.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Căpitanului Merişescu, co

mandantul batalionului 1 din regimentul 1 de dorobanţi, ur

mătórea scris(re:

Căpitane,

Batalionul I- din regimentul 1 de dorobanţi sa purtat

cu cea mai mare vitejie înaintea Rahovei. După ce bra

vul sëú comandant, Maiorul Mateescu, fu rănit, D-Ta ai

condus acestă trupă, care a desfăşurat la apărarea po

dului de la Hérlek un nespus eroism. Te însărcinez a

mulţumi voinicilor dorobanţi în numele ţării şi în numele

Meú, a distribui din partea M. S. Impăratului Rusiei 8

cruci de «Sfîntul Gheorghe», câte 2 de fie-care companie,

şi 24 medalii de «Virtute militară», câte 6 de fie-care com

panie. Iar spre a răsplăti bravura şi inteligenţa ostăşéscă

ce ai dovedit personal, te numesc Maior şi-ţi confer me

dalia de aur pentru virtute militară.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză d-nei văduve Maior Eni ur

mătórea scrisre :

Dómnă,

Soţul D-Tale, bravul Maior Eni, a murit de mórte de

eroú în strălucita luptă dinaintea Rahovei. Patria a per

dut într-însul un nobil fi, armata şi E un ofiţer vitéz şi

distins. Ori-cât de mare este durerea D-Tale, ea va fi

alinată de mângâierea că numele iubitului d-tale soţ va

rămâné neuitat şi că ţéra, ca şi Mine, îşi va aduce pu

rurea aminte de acest devotat ostaş. Cei ce a lăsat în

1877
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urma lui vor deveni familia de adopţiune a naţiunii ro

mânesci. Primesce, Dómnă, împreună cu via Mea con

dolénţă, asigurarea distinsei Mele consideraţiuni.

CAROL.

Generalul Gurko ocupă Pravcea.

Impăratul Rusiei, Alteţa Sa Serenisimă Domnul şi Marele

Duce Nicolae asistă la leturghia săvîrşităîn biserica din Po

radim.

Impăratul primesce din mânile Alteţei Sale Serenisime me

dalia Virtutea militară ».

Brigada 1 a gardei imperiale ocupă Etropol.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză posiţiunile armatei şi merge

la Bogot.

Generalul Mey e ndorf presintă Alteţei Sale Serenisime ra

portul despre luarea Rahovei.

Corpurile legiuitre se deschid prin următorul Mesagiü Dom

OS( :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

In faţa răsboiului ce ne-a fost făcut Inalta P6rtă, D-Vó

stre, în sesiunea din Aprilie, aţi declarat rupte legămin

tele nőstre cu Imperiul Otoman, aţi rostit sus şi tare că de

acum înainte ţéra nőstră este de sine stătătre!

Independenţa României proclamată de D-Vóstre,soldaţii

noştri a afirmat-o pe câmpurile de bătae din Bulgaria.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Luptele sângeróse de la Plevna făcuseră din acest punct

cheia operaţiunilor militare de la Dunăre. Acolo erà stră

mutată şi linia nőstră de apărare; acolo, la locul de pe

ricol, instinctul de conservare ne impuneă datoria ca să

alergăm, şi dar,în capuljunei nőstre armate, am trecut Du

nărea!

Cum oştirile române şi-au făcut datoria pe câmpul de

bătae, o scie ţéra, o spun vitejii şi puternicii noştri aliaţi,

o recunosc înşişi duşmanii noştri! Soldaţii noştri n'aú des

minţit nobilul sânge ce curge în vinele lor.
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Ei, prin vitejia lor, a îmbogăţit analele néstre militare,

înscriind prin paginele acestora numele luptelor de la Ra

hova şi de la Griviţa, alăturea cu numele glori(selor bă

tălii de la Rahova şi de la Călugăreni!

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Noi am avut multe şi scumpe perderi. Eroii cari cu sân

gele lor au dat botezul drapelelor române, cari cu viéţa

lor au asigurat viéţa României, lasă un nume neuitat în

inimile nstre, un nume scris cu litere neşterse în istoria

renascerii nstre naţionale!

Este de datoria Corpurilor legiuitre de a se ocupà cu

facerea unei anume legi, care să asigureze sîrta văduvelor

şi a orfanilor acelora cari s'au luptat şi a murit pentru

ţéra lor.

Sunt sigur că D-Vóstre veţi pune onérea D-Vóstre,veţi

pune inima D-Vóstre, pentru a votă fără întârdiere o lege

demnă de D-Vóstre, demnă de acei ce a căqut vitejesce!

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Lupta cu armatele otomane nu este precurmată.Succe

sele trecute reclamă succese viitóre. Acésta însăşi ne arată

că Domn, ofiţeri şi soldaţi, trebuie să stăm încă pe câmpul

de onóre. Numai acestă imperiósă datorie M'a împedecat

de a împlini o altă datorie scumpă pentru Mine, acea de

a Mă află în mijlocul D-Vóstre, acea de a vă adresă din

viú graiü salutarea de bună venire la începutul activi

tăţii D-V6stre legislative.

Plevna căqută, să sperăm cu toţii că din ruinele ei va

răsări mult iubita pace; să avem credinţa că tot din aceste

sângeróse ruine se va realțà şi independenţa României,

recunoscută de întréga Europă!

Da, Domnilor, mulţumită patrioticelor D-V6stre voturi,

mulţumită vitejiei soldaţilor noştri şi sângelui vărsat pen

tru o nobilă causă, am ferma convicţiune, şi o aveţi şi

D-Vóstre, că marile Puteri garante sunt astăqi deplin în

credinţate că România are vitalitate, că naţiunea nőstră

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) are nu numai consciinţa misiunii sale la Dunărea-de-jos,

dară şi perseveranţa pentru a o împlini şi bărbăţia pen

tru a o apără cu arma în mână.

Timpul tutelei străine, timpul vasalităţii a trecut dar,şi

România este şi va sci a fi o ţéră liberă, o ţéră de sine

stătătóre !!!

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Până la întórcerea Mea în ţéră în mijlocul D-V6stre,

Ministrii Mei vor supune maturelor şi patrioticelor D-Vó

stre chibzuiri deosebite proiecte de legi, cerute de trebu

inţele ţării în general, de trebuinţele armatei în special.

Sunt pătruns de ferma credinţă că, în mijlocul gravelor

şi solemnelor împrejurări în cari ne aflăm, D-Vóstre veţi

sci a vă ţiné la înălţimea misiunii ce v'a încredinţat na

ţiunea,veţi sci a vă arătă ceea ce purureaîn momentele mari

ale istoriei néstre a fost părinţii D-Vóstre, veţi fi Români,

strîns uniţi într'un singur gând,într'o singură voinţă: bi

nele, independenţa şi mărirea iubitei nstre patrii.

Şi dar, de pe câmpul de luptă,vă trimit Domnésca Mea

salutare şi urare: Dumnedeú să bine-cuvinteze patrioticele

şi luminatele D-Vóstre lucrări legislative.

(ARC)L.

Preşedintele Consiliului de Ministri, Ministru de Interne şi

ad-interim la Resbel, I. C. Brătia nu; Ministrul de Externe,

M. Kogălni ce anu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice,

G.Chiţu; Ministrul Finanţelor, I.Câmpine anu;MinistrulJu

stiţiei, E. Stătescu; Ministrul Agriculturii, Comerciului şi Lu

crărilor publice, P. S. Aur el ia n.

15 Noembre 1877.

Alteţa Sa Serenisimă încunosciinţéză armata română că Im

păratul Rusiei a acceptat medalia Virtutea militară» prinur

mătorul Inalt Ordin de di pe întréga armată română:

Ostaşi,

La întâia di în care voi aţi dat pept cu duşmanul, Ma

iestatea Sa Imperatorul Tuturor Rusiilor a putut vedé În
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suşi voinicia véstră, şi laudele ce va făcut Augustul Su

veran sunt pentru voi o cunună tot atât de scumpă ca

şi dafinii ce aţi cules. De atunci Maiestatea Sa Imperială

na contenit de a vă da cele mai preţise semne de Inalta

şi bine-voitórea Sa solicitudine, făcându-vé cea mai în

semnată cinste ce un Monarch pte face vitejiei unor

oşteni, acea de a sta faţă şi de a împărtăşi cu dînşii

pericolele câmpului de onére,

Armata românăva păstrà pururea în analele sale aminti

rea datelor de 27, 28,29,30 şi 31 August, când stégurile

ei aú intrat în foc sub ochii lui Alexandru II, precum şi

a dilei de 27 Octombre, în care Suveranul şi Capul su

prem al puternicei armate imperiale, cu care suntem aliaţi,

a inspectat posiţiunile nőstre sub focul inamicului şi,în for

tul care pârtăAugustul Séü nume, a înfruntat glónţele ca

un vitéz şi mărinimos soldat.

Maiestatea Sa Împăratul Rusiei a bine-voit a primi din

mânile Mele medalia de «Virtute militară».

Semnul nostru de vitejie pe peptul Augustului Monarch

va fi o vecinică fală pentru oştirea românéscă, un îndemn

şi o îmbărbătare pentru dînsa la nouë isbânde şi mai stră

lucite.

Eú aduc cu mîndrie acest fapt la cunoscinţa vöstră

şi ordon ca presentul ordin de di să fie cetit în tte com

paniile, escadrónele şi bateriile.

ADat în ADomnescu/ AVostru cartier general al armatei

de împresurare a Plevnei, A'oradim, 75 AVoemre 7877.

CAROL.

Impăratul, făcând Alteţei Sale Serenisime o visită, Îi conferă

24 cruci ale ordinului «Sf. Gheorghe, spre a fi împărţite la

escadrónele de roşiori, companiile de dorobanţi şi bateria de

artilerie română cari au luptat la Rahova.

Timpul e vijelios şi fârte nefavorabil operaţiunilor militare.

Trei-leci de ani de Domnie. 30

Nov. 15 (27)



1877

Nov. 18 (30) După un bombardament de şése dile de pe malul stâng al

Dunării, un detaşament de infanterie română trece Dunărea

şi ocupă Lom-Palanca.Garniséna turcéscă se retrage spreVidin.

Marele-Duce Nicola e mulţumesce Alteţei Sale Serenisime

pentru conferirea medaliei «Virtutea militară» prin următérea

scrisóre :

Alteţei Sale Domnului României.

Monsignore,

Am primit scrisérea ce Alteţa V6stră aţi bine-voit a-mi

adresà la 12 (24) ale acestei luni, şi ţin a Vă asigură că

prețuesc fórte viü onórea ce-mi faceţi, conferindu-mi me

dalia V6stră pentru virtutea militară. Asemenea mă simt

adînc mişcat de atenţiunea ce aţi avut de a-mi exprimă

dorinţa ca acestă medalie să-mi amintéscă împrejurările

în cari am avut fericirea de a mă află alături cu Alteţa

Vóstră sub focul inimic.

Permiteţi-mi a Vë repeţi cu acestă ocasiune, că în tot

deauna am fost fericit de a recunsce bravura şi solidele

calităţi militare ale armatei române. Sciţi iarăşi prea bine

cu ce încredere am dorit a Vă vede concurând cu tru

pele Alteţei Vóstre la intreprinderile néstre, şi amintirea

frăţiei néstre de arme pururea îmi va fi scumpă.

Isbânda de la Rahova aparţine pe deplin armelor ro

mâne, şi în afară chiar de interesul general ce ea oferă

pentru operaţiunile néstre, ast-fel precum prea bine o ob

servaţi, eü împărtăşesc din suflet mulţumirea ce puteţi re

simţi, ca Suveran şi ca Şef suprem al unei armate cărei

aţi dat atâtea îngrijiri.

Sper că Alteţa V6stră n'aţi lipsit a Vë da sémă despre

simțemintele de devotament şi de adînca şi respectusa

simpatie ce trupele rosiene puse aici sub comanda Alteţei

Vóstre sunt în tot-deauna fericite a Vé dovedî. Aflu eü

însumi o fîrte mare satisfacţiune de a ved aşà de înalt

preţuite meritele V6stre militare.

Asociându-mă la aceste simțeminte, mai sunt pătruns şi

de o adevărată recunoscinţă pentru concursul luminat,ferm
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şi devotat ce l'am primit în ttă împrejurarea de la Alteţa

Vóstră, în comandamentul ce esercitaţi asupra trupelor

aliate dinaintea Plevnei.

Vă rog, Monsignore, a primi expresiunea înaltei con

sideraţiuni şi cordialei iubiri cu care rămân

Al Alteţei Vóstre Serenisime

Prea afecţionatul vér şi prea devotatul amic

Nicolae.

Bogot,în 18 (30) Noembre 1877.

Alteţa Sa Serenisimă mulţumesce pentru felicitările primite

din tóte părţile cu ocasiunea victoriei de la Rahova prin ur

mătórea scrisre:

Scumpul Meă Preşedinte al Consiliului,

Cu ocasiunea luării Rahovei de către vîrtósa nőstră

óste am primit un mare număr de felicitări, atât din par

tea diferitelor autorităţi din ţéră, cât şi de la mulţi par

ticulari. România se péte în adevăr felicità, împreună cu

Mine, de acest succes important, atât din punctul de ve

dere politic, ca şi din cel militar.

Armatei se cuvine onórea acestui fapt. Dînsa, prin vi

tejia ei, a deşteptat mîndria némului nostru, a reînsufle

ţit vechile amintiri de glorie şi a îndreptat iarăşi sborul

vulturului românesc asupra geamiilor Rahovei,unde-l înăl

ţase, sunt acum trei secoli, eroul Domn român. Armatei

dară, în capul căreia simt o deosebită mîndrie a Mě aflà,

se cuvine recunoscinţa ţării.

Arată, te rog, la toţi, mulţumirile Mele pentru urările

ce Mi-a trimes şi primesce, scumpul Meü Preşedinte al

Consiliului, sentimentele de afecţiune ce-ţi păstrez.

l/arele Meii cartier general, Poradim, 19 AVoembre 1877.

CAROL.

In urma înţelegerii dintre Alteţa Sa Serenisimă şi Marele

Duce Ni c o l a e, oraşul Nicopole, împreună cu cetatea, vor fi

1877

Nov. 18 (30)

19 (1)

22 (4)
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Nov. 22 (4)

26 (8)

28 (10)

date în paza armatei române. Generalul Lupu este numit

comandant al Nicopolei şi regimentul 10 de dorobanţi înlo

cuesce garnisina rusă.

Camera Deputaţilor votéză un credit de 8 miline lei pen

tru armată.

Avant-posturile brigadei Sach el a ri e şi ale Divisiunii IV

observă peste népte o mişcare a inimicului, care adună trupe

spre gura Plevnei şi începuse construirea unui pod peste Vid.

In dori de diuă Turcii părasesc reduta No. 2, care e imediat

ocupată de trupele române din tranşee (regimentul 4 de linie

şi un batalion din regimentul 6 de linie). Brigada Sa ch e la rie

şi brigada Borănescu ocupă trei redute pe înălţimile de la

Opanez. Bateria Crimeanu deschide un foc violent asupra

celor doue redute ce se mai află în mâna inimicului şi tru

pele fac asaltul.2000prisonieri şi 6 tunuri cad cu acestă oca

siune în mâna trupelor române biruitre. Brigada Cantilli,

precedată de bateria călăréţă Alexandrescu, iea inimicul

în flanc pe şoséua Sofia.Colonelul Cerchez înaintéză în ace

laşi timp despre Bucova direct asupra Plevnei şi regimentul

6 de linie este primul care scobóră în oraş. Peste Vid se

urméză luptă crâncena între capul colónelor turcesci şi trupele

rusesci, cari caută să închidă drumul de eşire a inimicului.

In acéstă luptă Osm an Paşa este rănit. Vélèndu-se bătut şi

împresurat din tte părţile, inimicul arboréză drapelul alb în

mai multe puncte. Trupele române procedéză la desarmarea

inimicului şi la adunarea prisonierilor.Un ofiţer superior turc

se presentă înaintea Colonelului Cerchez cu vestea căOsman

Paşa aştépta sa se înţelégă asupra sorţii trupelor sale. Colo

nelul Cerchez merge la locul indicat, unde găsesce pe Osm a n

Paşa, care-i declară că se consideră prisonier.

Alteţa Sa Serenisimă urmăresce luptele şi dirigiază mişcările

la reduta Craiova, unde se adusese înaintea Sa 7.000 prisonieri

turci şi 6 tunuri luate de trupele române. Pe la 3 ore după

amélă, Alteţa Sa Serenisimă îşi face intrarea în oraşul Plevna.

Aci sosesce şi Marele-Duce Ni c o l a e; Osman Paşa este con

dus înaintea Măriilor Lor. Osman Paşa cu alţi 9 Paşi, 40.000

ómeni, aprpe 90 guri de foc, multe stéguri, o imensă canti

tate de pusci, de cartuşe şi de muniţiune, sunt trofeele stra

lucitei victorii ce armata română repurtéză în acestă di.

Séra, Alteţa Sa Serenisimă se întórce la Poradim.

Cetăţenii capitalei, mişcaţi de scirile despre luarea Rahovei,

fac o manifestațiune înaintea Palatului de la Cotroceni,unde
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se află Măria Sa Dómna, înaintea locuinţei Primului Ministru

şi înaintea Consulatului rusesc.

Impăratul Rusiei pornesce, însoţit de Alteţa Sa Serenisimă,

spre Plevna. Inainte de plecare, Maiestatea Sa înmânéză Alteţei

Sale Serenisime colanul ordinului Sf. Andrei » cu spade.

După ce Alteţa Sa Serenisimă visitéză câmpul de bătaie de la

Vid, Se întórce la Poradim.

Măria Sa Dómna primesce la Palatul de la Cotroceni felici

tările Adunării Deputaţilor, şi a doua di ale Senatului, pentru

luarea Plevnei şi predarea lui Osman Paşa.

In catedrala din Bucuresci se slujesce în presenţa Măriei

Sale Dómnei un Te-Deum pentru victoria de la Plevna.

La felicitările Inaltei Curţi de Casaţiune, Alteţa Sa Sereni

simă răspunde prin următérea telegramă:

Domnului Prim Preşedinte al Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie.

Felicitările ce, cu ocasiunea luării Plevnei, Curtea de

Casaţie Imi exprimă Mie şi armatei, le primesc cu o vie

bucurie, căci acestă Înaltă Curte, paladium al legii şi al

dreptăţii, nu de astădi Mi-a dovedit că împărtăşesce cu

Mine, la töte ocasiunile ce sunt scumpe naţiunii, mişcă

rile ce resimt.

In numele Meu şi al vitezei nőstre armate, vă mulţu

mesc dar din inimă.

Alteţa Sa Serenisimă îşi iea la Bogot rămasbun de la Marele

Duce Nicolae şi, chemarea armatei de Vest fiind împlinită,

adreséză următorul ordin de di către trupele imperiale ale

armatei de investire a Plevnei:

Ofiţeri şi soldaţi,

Perseveranţa şi eroicele vöstre silinţe a fost încunu

nate de isbândă. Plevna, acéstă posiţiune din care inimicul

credeà a fi făcut o cetate neînvinsă de unde va pute opri

mersulvictorios al armatelor MaiestăţiiSale Tarului,Plevna,

care a costat falangelor creştine atâta sânge generos, a

cădut.

1877
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29 (11)

30 (12)

1 (13)
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Ţinta pentru care fusese constituită armata de împre

surare, a cărei comandă Maiestatea Sa Imperatorul Mi-a

făcut onârea a Mi-o oferi, fiind atinsă, Eu vin, prin pre

sentul ordin de di, a luà diua bună de la frumósele trupe

imperiale ce am comandat, împreună cu trupele Mele

române, şi a mulţumi tuturor gradelor, de la General până

la soldat, pentru concursul ce Mi-au dat, pentru devo

tamentul simpatic cu care fie-care M'a secundat.

Aţi combătut sub ochii Augustului vostru Împărat şi

cavalerescului vostru Comandant-Şef,A. S. I. Marele-Duce

Nicolae, cari au védut eroismul ce aţi desfăşurat; nu

mai este dar trebuinţă a vă face Eă laude.

Esemplu de vitejie şi de cele mai înalte calităţi militare

pentru tinerele Mele trupe române, cari a făcut împre

ună cu voi primele lor arme, glorisa armată imperială

şi armata Mea a stabilit între dînsele nedestructibile le

gături de afecţiune. Sper că veţi păstrà în tot-deauna Ro

mânilor, fraţilor voştri de arme, aceeaşi amintire cordială

ce dînşii vor păstrà pentru voi.

Despărţindu-Mě astădi, cu vii regrete, de comanda

ce am esercitat asupra véstră şi luându-Mi diua bună

de la voi, fac urări sincere ca în gloriósele lupte, ce veţi

mai avé a susţiné pentru sfînta causă ce apărăm împreună,

să repurtaţi isbânde tot atât de strălucite ca acele ce

vitejia vóstră a câştigat până aci.

Inainte de a ne despărţi, să ne unim dar încă odată

în acel strigăt de bucurie, pe care inima véstră îl exprimă

cu atâta credinţă:

Trăéscă Maiestatea Sa Ţarul!

Comandantul armatei de împresurare a Plevnei,

CAROL.

MDat în A'oraam, a v /ecembre vS77.
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Impăratul Rusiei adreséză Alteţei Sale Serenisime următórea

scrisóre:

Cartierul general de la Poradim în Bulgaria, 1 (13) Decembre 1877.

Alteţei Sale Principelui României.

După o resistenţă de cinci luni, silinţele combinate ale

trupelor néstre aliate au fost încununate de un deplin

Ş-S11(*(*(S.

Armata lui Osman Paşa a depus armele şi Plevna a

căqut.

Dorind a consfinţi amintirea acestei strălucite isbânde

şi partea ce Alteţa V6stră a luat personal la dînsa, Imi

fac o plăcere de a conferi cu acestă ocasiune Alteţei V6stre

ordinul Meü aSf. Andreiü împodobit cu spade.

Rog pe Alteţa V6stră a primi insemnele acestui ordin

ca o mărturie a sincerei Mele afecţiuni, a cărei încredin

ţare V'o reînnoesc.

Alexandru.

Imperatul Rusiei trece în revistă armata de împresurare

(20.000 de 6meni) pe platoul dintre Plevna şi Etropol.

Alteţa Sa Serenisimă adreséza următorul Inalt Ordin de i pe

armata română:

Ostaşi,

Străduinţele véstre, nobilele şi eroicele suferinţe ce aţi

îndurat, sacrificiile generóse ce aţi făcut cu sângele şi cu

viéţa vóstră, tóte aceste a fost răsplătite şi încununate

în diua în care îngrozitórea Plevna a cădut înaintea vi

tejiei vóstre, în diua în care cea mai frumósă őste a Sul

tanului, cel mai ilustru şi brav General al său, Osman

biruitorul, a fost biruiţi şi au depus armele înaintea vé

stră şi a fraţilor voştri de glorie, soldaţii Maiestăţii Sale

Imperatorului Rusiei.

Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi aţi îmbo

găţit-o cu povestea faptelor nu mai puţin mari ce aţi să

1877

Dec. 1 (13)

2 (14)
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3 (15)

5 (17)

10 (22)

vîrşit, şi cartea vécurilor va păstrà, pe neştersele ei foi,

numele acestor fapte alături de numele vostru.

In curîndvă veţi întórce în ţéră, purtând fie-care scris pe

peptul să virtutea sa de oştén şi devotamentui si pen

tru patrie, crucea «Trecerii Dunării» şi medalia «Apără

torilor Independenţei României». Atunci când veţi ajunge

la căminele véstre, în oraşele, satele şi cătunele în cari

v-aţi născut, veţi spune părinţilor, fraţilor, rudelor véstre,

ce aţi făcut pentru ţéră. Bătrânii vé vor ascultă amin

tindu-şi de vremile de mărire ale némului românesc, de

cari din moşi strămoşi au audit; tinerii vor vede în

voi esemplul însufleţit al datoriilor lor viitére; iar măréţa

figură a României va privi mîndră şi liniştită, că vecinică-i

va fi vićţa pe cât va avé fii cu inimi calde şi braţe voi

nice ca ale vstre.

In numele ţării, Domnul şi Căpetenia véstră vă mul

ţumesce şi vă dă fie-cărui din voi sufletésca îmbrăţişare

a vitejilor.

MDat în A'levna, în 2 Decembre 1877.

CAROL.

Impăratul Rusiei plécă din Poradim,spre a se întórce prin

Bucuresci la St. Petersburg.

Statul-major al armatei de Vest, condus de Generalul Tot

l eben, îşi iea rămas bun de la Alteţa Sa Serenisimă.

Armata ruséscă înainteză peste Etropol spre Sofia.

Sêrbia declară răsboiul Turciei.

La Divisiunea II se săvîrşesce,în presenţa Alteţei Sale Sere

nisime, un Te-Deum de mulţumire.

Impératul Rusiei intră în Bucuresci, întîmpinat la gară de

Măria Sa Dómna şi salutat de bună-venire de téte autorităţile.

Séra, Impăratul plécă spre Rusia.

Alteţa Sa Serenisimă pornesce, în mijlocul viscolelor, din Po

radim, spre a reintrà în ţéră. La satul Muselin-Selo, ne mai

putênd străbate nici cu trăsura nici cu sania, se urcă pe cal

şi sosesce la Nicopole, unde petrece néptea.
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Alteţa Sa Serenisimă trece în revistă la Nicopole regimentul

10 de dorobanţi.

Podul peste Dunăre fiind nepracticabil din causa viscolelor,

Alteţa Sa Serenisimă trece Dunărea pe yachtul Marelui-Duce

Alexie. La Turnu-Magurele, Alteţa Sa Serenisimă e primit de

Preşedintele Consiliului de Ministri şi de tte autorităţile civile

şi militare.

Alteţa Sa Serenisimă inspectéză la Turnu-Măgurele spitalele.

Marele-Duce Nicolae adreséză Alteţei Sale Serenisime ur

mătórea scrisre:

Bogot, 12 Decembre 1877.

Monsignore,

Operaţiunile armatei ruso-române în contra Plevnei în

cununându-se de un deplin şi strălucit succes, trupele ce

se afla sub comanda Alteţei Vóstre vor primi alte des

tinaţiuni. Mi-am făcut o datorie de a le mulţumi printr'un

ordin de qi special, pe care am onérea a Vi-l transmite

pe lângă acesta, împreună cu ordinul ce prescrie disolva

rea armatei de împresurare.

Strălucitele isbânqi obţinute la Plevna sunt datorite în

mare parte cooperaţiunii vitejei armate române, precum

şi impulsiunii ce trupele aliate primiaú de la Comandan

tul lor imediat, a cărui activitate, vitejie şi devotament la

datoria sa de oştén, ele le admira şi le imita. Am de o

deosebită plăcere a exprimă Alteţei V6stre aceste simţe

minte şi în acelaşi timp satisfacţiunea sinceră ce am re

simţit, vădênd frăţia de arme între trupele rosiene şi cele

române, stabilind nouă legături între ambele popére.

Sunt fericit că am putut preţul cu acestă ocasiune emi

nentele însuşiri ce distingpe Alteţa V6stră şi vitéza armată

română, şi amintirea ce pururea voiü păstrà va fi adîncă

şi neştérsă.

Bine-voiţi a primi, Monsignore, expresiunea simțemin

telor de înaltă consideraţiune şi de cordială prietenie, cu

care am onrea a fi

Al Alteţei V6stre Serenisime

credinciosul amic

Nicolae.

1877

Dec. 11 (23)

12 (24)
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ORDIN DE IDI.

Bogot, 29 Noembre 1877.

Viteji oşteni ai Rusiei şi ai României,

Cea de pe urmă silinţă a duşmanului sa sfărâmat în

contra baionetelor corpului de grenadieri. Scirea căderii

Plevnei şi a prinderii lui Osman cu întréga sa 6ste a stră

bătut dejà peste ţări.

40.000 de prisonieri, între cari 10 Paşi, 128 ofiţeri supe

riori şi 2.000 ofiţeri subalterni, 77 tunuri, arme, drapele,

iacă probele elocuente ale necomparabilei véstre vitejii.

Cel dintâiü oştén al Rusiei, martorul neobosit al valórei

şi al ostenelilor véstre, prea iubitul nostru Suveran,a bine

voit a-mi conferi insemnele ordinului marelui şi victorio

sului martir «St. Gheorghe» clasa I.

Nu mie, dar vouë datoresc acestă supremă distincţiune

militară; ea vă va servi de mărturie că voi sunteţi vitejii

vitejilor.

Vă mulţumesc, eroilor; vă mulţumesc pentru tot ce aţi

făcut dejà. Urmaţi ast-fel şi inimicul de veci nu va uità

spăimântătorul vostru strigăt de ura!

Acest ordin de qi se va cetii tuturor companiilor, esca

drónelor şi bateriilor.

Generalul-Şef al armatei active, Inspector general

al geniului şi al întregei cavalerii,

Nicolae,

ORDIN DE DI PE TRUPELE ARMATEI ACTIVE.

NO. 248.

Cartierul general de la Bogot, 5 Decembre 1877.

Ţinta corpului de împresurare a Plevnei fiind atinsă,

acest corp va fi disolvat. Trupele ce făceau parte dintr'în

sul şi ce au rămas sub Plevna vor formà, sub imediata

mea comandă, reserva generală; pentru tîte cestiunile de

servicii, ele urméză a se adresà la Marele Stat-major al

armatei.
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Prescriind disolvarea corpului în cestiune, cred de a

mea datorie a exprimă sincera mea gratitudine Şefului

săú, Alteţei Sale Serenisime Principelui Carol al României,

care de la 17 August a comandat trupele aliate ce la

început formau armata de Vest, iar mai pe urmă corpul

de împresurare. Mulţumită unei activităţi excepţionale,

Alteţa Sa a sciut a stabili cea mai desăvîrşită cohesiune

între trupele rosiene şi cele române, a le grupà într'un

întreg omogen şi a îndreptă tóte silinţele lor, conform pre

scrierilor mele, asupra scopului final ce a încununat aşă

de strălucit opera comună.

Mulţumesc sincer şi din inimă adjutantului pe lângă Şe

ful acestui corp,Adjutantului-GeneralTotleben,pentru neo

bosita activitate ce a depus întru a dirigià măsurile me

nite a asigură isbânda. Prin multă dibăcie, tărie şi energie,

el a dirigiat împresurarea ast-fel, în cât tétă őstea inimică

a depus armele, cruţându-se trupelor nstre perderi nefo

lositóre.

Mulţumesc asemenea sincer fostului Şef de Stat-major

al corpului,Locotenentului-General Prinţul Imeritinski,pen

tru rînduéla esemplară şi esactitudinea adusă întru trans

miterea şi îndeplinirea ordinelor şi planurilor Şefului cor

pului de împresurare şi adjunctului Său.

Exprim sincera mea recunoscinţă comandantului trupe

lor române ale corpului de împresurare, Generalului Cer

nat, care a sciut a face să pătrundă spiritul militar în trupe

ce pentru prima 6ră lua parte la lupte, care a sciut a

le răsboi la töte ostenelele vieţii militare în împrejurările

cele mai grele, care a sciut a împlini până în capăt în

tréga sarcină ce i se încredinţase.

Mulţumesc din suflet tuturor comandanţilor de corpuri

de armată, şefilor de divisiune, comandanţilor de brigadă

şi de regiment, tuturor ofiţerilor şi subalternilor din cor

pul de împresurare, pentru ostenelele şi lipsele îndurate

întru împlinirea unei sarcini grele, pentru vitejia neînvinsă

faţă cu un duşman ce se luptă ca un desnădăjduit.

Impăratul a fost martor la abnegaţiunea vstră, la va

1877

Dec. 12 (24)
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lórea vóstră fără de margini, la bărbăţia vstră. El adesea

v"a dat dovedi de a Sa bună-voinţă.

V'am admirat în nenumărate ocasiuni şi reînnoiesc viü

simţita şi sincera mea gratitudine.

Generalul-Şef al armatei active, Inspector general

al geniului şi al întregei cavalerii,

Nicolae.

Sultanul declară detronat pe Principele Milan al Sèrbiei.

Alteţa Sa Serenisimă sosesce la Pitesci.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în oraşul Pitesci delegațiunile

Senatului şi Adunării Deputaţilor şi răspunde la felicitările lor

de bună-venire prin următérele cuvinte:

Domnii Delegaţi,

Sunt adînc pătruns de patrioticele cuvinte ce-Mi adre

séză prin D-vóstre Representațiunea naţională a ţării. Re

gret că, cu tétă ostenéla ce v-aţi dat, timpul ré,între

rupênd comunicările, va oprit de a veni în Bulgaria şi

ast-fel n'am putut primi Adresele Camerelor pe chiar tea

trul bravurii românesci în vécurile trecute, marture din

noú astădi ale actelor de vitejie ale oştenilor noştri.

Eram sigur că naţiunea română întrégă şi representanţii

sëi eraú uniţi prin minte şi inimă cu Mine şi Guvernul

Meú şi că acţiunea, ce armata nőstră a avut în răsboiul

cu Turcia, va fi salutată ca un act de vigóre naţională.

N'am fost însă mai puţin fericit de a vede că aceste sim

țeminte a fost exprese de mai unanimitatea Corpurilor

legiuitére, dovedindu-se ast-fel încă odată că în cestiu

nile naţionale toţi Românii sunt uniţi. Prin acestă unire,

prin concursul DVóstre şi al naţiunii, vom putéîn viitor

asigură României posiţiunea la care are drept a aspiră

în concertul popérelor civilisate.

Armata a adus dejà un puternic concurs la acestă

operă, prin valórea ei, prin resistenţa la privaţiunile şi su
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ferinţele unei campanii făcute în condiţiuni fórte grele şi

excepţionale; ea a bine-meritat de la patrie şi a deschis

o eră nouă de energie şi mărire naţională. Prin sângele

generos vărsat de dînsa alături cu glorisele armate ale

Augustului şi putintelui nostru aliat, atât M. S. Impăratul

Tuturor Rusiilor cât şi cele-lalte Puteri garante a putut

dobândi convingerea că na întins mâna lor unei naţiuni

fără vitalitate, fără viitor. Să avem dar cu toţii ferma cre

dinţă, că la încheiarea păcii ele nu vor esità de a com

pletà opera lor.

Cât pentru Mine, deşi fericit de a Mě aflà iarăşi în mij

locul bunului şi bravului Me popor, Mé voiü grăbi a

Mě întórce, ori-când trebuinţa va cere, pe tărîmul luptei,

spre a împărtăşi greutăţile şi pericolele armatei néstre

în viitérele operaţiuni la cari este chemată.

Acesta este, cred, cel mai bun mod de a răspunde la

simțemintele ce-Mi exprimă naţiunea şi representanţii săi

şi pentru cari, încă odată, vă mulţumesc cu recunoscinţă.

Să trăiască armata! Să trăiască România!

După ce visitéză spitalele, Alteţa Sa Serenisimă pornesce spre

Bucuresci. La Golesci se opresce şi depune o cunună pe mor

mîntul lui Nicolae Golescu. La Titu este întîmpinat de

M. S. Dómna.

Sosind Alteţa Sa Serenisimă în Bucuresci, Primarul capitalei

Ii oferă pâne şi sare şi-l întîmpină la gară cu cuvinte de bună

venire. Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Sunt forte simțitor la cuvintele patriotice ce-Mi adre

sați în numele capitalei. Sunt fericit a Mé întórce, după

o absenţă aşâ de lungă,în mijlocul iubiţilor Bucuresceni,

cari în aceste timpuri memorabile a dat atâtea dovedi

de devotament. Capitala României a fost, ca şi armata,

la înălţimea misiunii ei. Dumnedei a fost cu noi.

Să mergem dară toţi împreună la Metropolie spre a

1877

Dec. 14 (26)
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mulţumi pe A-Tot-Puternicul, care ne-a luat sub scutul

Séú.

Pe stradele frumos decorate şi în entusiasmul cetaţenilor,

Alteţa Sa Serenisimă merge la biserica catedrală, unde asistă

la Te-Deumul de mulţumire. De aci se duce în localul Adunării

Deputaţilor, unde salută Representațiunea naţionala prin ur

mătórele cuvinte :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

In anul 1866, când am pus piciorul pe pămîntul ro

mânesc, am venit mai întâi în mijlocul Representațiunii

naţionale spre a spune ţării că din acea di vom împăr

tăşi împreună srta cea bună ca şi pe cea rea.

Un-spre-dece ani a trecut de atunci. Multe greutăţi,

multe nevoi am avut de învins De şése luni, mari şiîn

semnate evenimente sa petrecut. Locul Meü în aseme

nea împrejurări era în fruntea 6stei, care apără moşia

românéscă, onórea şi neatârnarea ei. Téra scie cum ar

mata şi-a făcut datoria, cum ea a realisat speranţele puse

într'însa, justificând şi nestrămutata Mea încredere.

Întorcându-Mé de pe câmpul de luptă, astădi când cele

mai scumpe din dorinţele de la o mie opt sute şése-deci

şi şése sa îndeplinit, am voit a veni iarăşi în mijlocul

D-Vóstre,spre a vă mulţumi de felicitările ce Mi-aţi tri

mis prin delegaţiuneaînsărcinată aMéîntîmpină în Bulgaria.

Din fericire, evenimentele a mers mai repede decât se

credeà, şi astădi avem o nouă pagină de înscris în isto

ria nőstră, căderea Plevnei.

Sciü şi am simţit că ţéra a fost într-un cuget unită

cu Mine în tóte grelele împrejurări prin cari am trecut,

şi că ea a tresăltat de bucurie la audirea isbândelor ar

matei nostre.
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Sunt mîndru că am fost în capul ei pe când şi-a văr

sat sângele pentru independenţa scumpei néstre patrii.

Dumnedeü să bine-cuvinteze România de sine stătătóre

şi să întărescă pururea vitéza nőstră armată!

La intrarea în Palat, Alteţa Sa Serenisimă, primind felici

tările studenţilor universitari, răspunde:

Sunt fericit că putem da tinerimii, care este viitorul

ţării, o patrie independentă. Să trăiască România!

Impèrătésa Rusiei trimite printr'un curier particular M. S.

Dómnei ordinul «Sf. Ecaterina ».

AA. LL. Domnul şi Dómna primesc la Palatul din capitală

felicitările deosebitelor corporaţiuni şi autorităţi ale Statului.

Alteţa Sa Serenisimă Domnul réspunde:

Domnilor Mei,

Vë salut din inimă şi cu bucurie vă dic: Bine v-am

găsit!

Vé mulţumesc pentru felicitările ce-Mi adresaţi, pen

tru devotamentul ce-Mi exprimaţi.

Vă mulţumesc pentru cuvintele patriotice şi simpatice,

ce cu acestă ocasiune adresaţi armatei. Ea le merită,pre

cum le merită şi din partea întregii naţiuni române.

In timpul lipsei Mele din ţéră, în timpul luptelor néstre

pe câmpurile de bătaie ale Bulgariei, autorităţile publice

fără osebire sau asociat cu inima şi cu o muncă neîn

treruptă la marile acte săvîrşite de armata nőstră.

Magistratura, şi în capul ei. Inalta Curte de Casaţiune,

am o deosebită plăcere de a o constată, a simpatisat cu

căldură cu faptele nőstre naţionale şi vitejesci; tot de

odată, ţiindu-se la înălţimea misiunii lor, judecătorii de tótă

trépta nu sa lăsat a se turbură de sunetul armelor şi

aú dat tuturor o bună şi nepărtinitóre justiţie.

1877

Dec. 14 (26)

17 (29)

18 (30)
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Cu acéstă ocasiune exprim mulţumirile Mele şi Curţii

de Compturi.

Constat asemenea, cu o adevărată mîndrie naţională,

concursul energic ce ne-a dat autorităţile judeţene şi co

munale, sacrificiile patriotice ce judeţele şi comunele ală

făcut, fie pentru trebuinţele armatei, fie pentru întreţinerea

şi vindecarea răniţilor şi bolnavilor ei.

În numele naţiunii mulţumesc dară delegațiunilor ju

deţene şi comunale, pe cari le văd întrunite împrejurul

Meú şi pe cari le şi însărcinez de a exprimă judeţelor,

oraşelor şi satelor Domnescile Mele mulţumiri.

O vie şi neştérsă recunoscinţă exprim Crucii Roşie,

administrațiunii spitalelor şi în genere tuturor societăţilor

de binefacere, cari ai alinat atâtea dureri, a vindecat

atâtea răni şi a redat patriei în plină sănătate mii de

apărători.

Universităţile de Bucuresci şi Iaşi, cheia bolţei învăţă

mîntului public, Mi-a exprimat cuvinte cari M'aú miş

cat adînc. Rog pe Rectorul Universităţii din Bucuresci să

fie interpretul cugetărilor Mele celor mai vii pe lângă cor

pul profesoral,pe lângăjunimea studićsă, care a simţit atât

de bine că ea are a se bucură de rodul ostenelilor néstre.

Lucrul nostru, Domnilor Mei, nu este încă sfîrşit, tim

pul luptelor şi al sacrificiilor nu este încă trecut, căci încă

n'am ajuns la finitul misiunii nőstre. Să urmăm dar cu

toţii, Domn, armată, autorităţi şi poporaţiuni,pe calea pa

triotică şi bărbătescă pe care a păşit naţiunea.

Să dovedim înseşi istoriei că fiii României nu cunosc

trude destul de mari, nu cruţă sacrificii destul de dure

róse, nu se opresc de a-şi vărsâ chiar sângele, atunci când

se atinge de binele şi independenţa mumei nőstre co

mune: Patria.
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Ast-fel şi numai ast-fel, România va ajunge la acel grad

de putere şi de mărire, la care-i da dreptul posiţiunea

sa, luptele generațiunilor trecute şi energia fiilor săi de

astădi, într-un cuvînt vitalitatea şi bărbăţia naţiunii pe

câmpurile de bătaie, ca şi pe câmpurile labórei, păcii şi

ale activităţii intelectuale.

Incă odată, Domnilor,în numele Me,în numele Dóm

nei, vă exprim Domnésca Mea recunoscinţă şi, înainte

de a ne despărţi, să strigăm cu toţii :

Să trăiască România liberă şi de sine stătătóre!

La felicitările Senatului pentru fericita întórcere în ţéră,

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Domnilor. Senatori,

Ca şi în diua reîntórcerii Mele în Bucuresci şi la ve

nirea Mea în mijlocul Corpurilor legiuitóre, asemenea şi

astădi vă exprim recunoscinţa Mea pentru cuvintele pa

triotice şi măgulitóre ce Mi-aţi adresat în mai multe oca

siuni, cuvinte pe cari Eü nu le voi uità.

Da, Domnilor, cu toţii să ne mîndrim de actele de

bravură ale oştirii néstre, căci sângele vărsat pe câmpu

rile de bătaie ale Bulgariei va afirmă, a afirmat chiar,

independenţa României.

Vă mulţumesc din inimă, Domnilor Senatori, că D-Vóstre

aţi simţit acesta atât de bine;vă mulţumesc pentru apro

bațiunea patriotică ce aţi dat căiei ce am intreprins şi

care singură ne va conduce la limanul dorit de toţi: bi

nele şi mărirea României. Cu acestă ocasiune, Dómna se

asociază la simțemintele de afecţiune şi de recunoscinţă,

pe cari am de o deosebită plăcere de a vi le exprimă.

Alteţele Lor visitéză spitalul central de raniţi.

Măria Sa Dómna visitéză spitalul instalat în localul șclelor

militare.

1877
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Trei-deci de ani de Domnie. 31

20 (1)
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(2)

(3)

(4)

Generalul Gurko trece Balcanii şi înaintéză spre Sofia.

Alteţele Lor visitéză spitalul de la Malmeson.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză următorul Inalt Ordin de i

pe tótă Garda orăşenéscă din ţéră:

Gardişti,

In tot timpul cât armata sa aflat la fruntarie şi peste

Dunăre spre a apără ţéra, voi aţi înlocuit-o cu devota

ment în interiorul oraşelor, unde aţi îndeplinit serviciul de

garnisónă şi aţi menţinut buna ordine.

Sarcinele ce aţi purtat a fost astă dată mai grele de

cât ori-când, căci aţi stat concentraţi mai bine de 6 luni;

însă în momentele solemne prin cari trecem, când fie

care este chemat a plăti cu perséna sa pentru iubita nő

stră patrie, vă puteţi mîndri că prin ostenelele véstre aţi

contribuit şi voi la opera comună, aţi asigurat liniştea că

minelor.

Din fericire, succesele oştirii M'aú dispensat de a face

apel la voi pentru apărarea în contra vrăşmaşului; sunt

însă convins că, dacă ar fi fost nevoe de braţele şi de

sângele vostru, voi v-aţi fi făcut datoria cu aceeaşi feri

cire şi vitejie ca şi fraţii voştri din armată,

In numele ţării, E vë mulţumesc pentru serviciile ce

aţi făcut, şi România va privi cu încredere în Garda oră

şenéscă un element puternic pentru paza ordinii şi, la

trebuinţă, pentru apărarea naţională.

Ordon ca presentul ordin de di să se cetéscă în téte

legiunile, batalićnele şi companiile.

ADa/ în /Bucuresci, la 22 /Decembre 1877.

CAROL.

Alteţele Lor visitéză spitalul de la Cotroceni.

Alteţele Lor visitéză spitalul Filantropia.
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GeneralulRadetzky faceprisonierăîntrégăarmata turcéscă

de la Şipka (32.000 6meni). -

Erzerumul e blocat din tóte părţile.

Regele Victor Ema nu e l al Italiei încetéză din viéţă.

Se promulgă legea pentru pensionarea militarilor rămaşi in

firmi în răsboiu, precum şi pentru ajutorarea văduvelor şi or

fanilor celor morţi în luptă.

Marele-Duce Nicola e trece Balcanii şi-şi stabilesce cartie

rul general la Kazanlîk.

In sala Tronului se săvîrşesce ceremonia decorării stégului

regimentului 13 de dorobanţi. Cu acestă ocasiune,Alteţa SaSe

renisimă pronunţă următérele cuvinte:

Regimentul al 13-lea a meritat prin bravura sa cea mai

mare distincţiune. «Stéua-României» pe drapelul vostru va

aminti pururea că dorobanții de Iaşi şi de Vaslui a fost

cei dintâi cari a dat pept cu duşmanul. La 27 August

am avut ocasiunea a admirà vitejia vóstră, pe care nici

odată nu o voi uità. Intórceţi-vă acum în a doua capi

tală a României, care péte fi mîndră de voi. Trăiască

bravul regiment al 13-lea!

1877

Dec. 28 (9)

29 (10)

31 (12)
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ANUL 1878

Armata română împresră Vidinul,după ce luase rînd pe rînd

posiţiunile din jurul cetăţii.

Colonelul Er a clie Arion e trimis în misiune la Kazanlîk,

pentru a negociă cu delegaţii Turciei condiţiunile armistiţiu

lui şi preliminariile păcii între România şi Imperiul Otoman.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză următorul Inalt Ordin de di pe

întrégă armata română:

Ostaşi,

Regimentul 13 de dorobanţi,încă de la începutul cam

paniei, a fost unul din corpurile cari a avut săîndure cele

mai mari greutăţi şi care a avut fericita ocasiune de a se

distinge în tóte însărcinările ce a avut să îndeplinéscă.

În faţa inimicului, acest regiment a dat probe de de

votament şi de curagiü, luând parte la mai tóte atacu

rile făcute contra întăririlor de la Plevna.

Pentru a răsplăti dar curagiul şi devotamentul acestui

corp, ordon scóterea sa din Divisiunea III activă, în care

contéză,trimiţându-se la partea teritorială, unde se va des

concentră pe diua de 5 Ianuarie 1878.

A0a/ în /Bucuresci, la 3 /anuarie 1878.

(CAR(OL.

Ruşii bat la Filipopole armata lui Suleiman Paşa.

Principele moştenitor al Germaniei e primit cu mare entu

siasm la Roma.
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Generalul Principe I. Ghi ca e trimis în misiune extraordi

nară la St. Petersburg.

Ruşii ocupă Adrianopole.

Marele-Duce Nicola e îşi mută cartierul general de la Ka

zanlîk la San-Stefano.

Se subscriü preliminariile păcii la Kazanlîk fără participa

rea României.

Representantul României la St. Petersburg comunică Guver

nului român ca Ruşii nu primesc, ca la încheiarea pacii să in

tervină şi delegatul român.

La Adrianopole se stabilesce între Ruşi şi Turci un proces

verbal privitor la preliminariile păcii.

Se disolvă comisariatul special al circumscripțiunilor pe lânga

armata rusésca.

Generalul Ignatieff, sosind la Bucuresci, presinta Guver

nului român,în numele Imperatului Rusiei, cererea pentru ce

darea Basarabiei.

Senatul şi Camera votéză în unanimitate resoluţiuni, prin

cari menţin integritatea teritoriului român şi nu admit nici o

înstrăinare a vre-unei părţi a teritoriului român contra unei

compensaţiuni teritoriale sau a vre-unei despăgubiri 6re-care.

Parlamentul englesvotéză un credit de mobilisare de opt mi

lióne funţi sterling.

AlteţaSa Serenisimă visitéză la Ploesci pe răniţi.

Grecia declară răsboiul Turciei.

In drum spreSt. Petersburg sosesc de pe câmpul de răsboiu

la Bucuresci Marele-Duce moştenitor al Rusiei Alexandru

Alexandrovici şi Marele-Duce Vladimir.

Ministrul Afacerilor străine M. Kogălniceanu adreséză

Principelui Gorcea cov o notă în cestiunea cedării Basara

biei. O altă notă, adresată Puterilor, cere recunscerea inde

pendenţei României şi admiterea delegaţilor ei la Conferinţa

europénă.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţa cu mare ceremo

nial pe Cavalerul D. Far in i, trimis extraordinar al Regelui

Italiei, care avea misiunea de a arătà Alteţei Sale Serenisime

mulţumiri pentru simpatiile mărturisite Italiei de către Domn

şi ţéră cu ocasiunea morţii RegeluiVictor Emanu e l.

Rapa Piu IX încetéză din viéţă.

Cetatea Erzerum e părăsită de Turci.

In urma armistiţiului ruso-turc, armata română intră în ce

tatea Vidinului,

1878
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Febr. 15 (27) Alteţa Sa Serenisimă adreséză armatei următorul Inalt Ordin

de li:

Ostaşi,

Cu memorabila cădere a Plevnei,unde aţi avut parte atât

deînsemnată, nu se puse capăt ostenelelor véstre, eroismu

lui şi devotamentului vostru. Chiar după căderea Rahovei,

cetăţi otomane importante de pe marginea Dunării, din cari

inimicul pornise lovirile lui asupra nőstră, se mai afla încă

în stăpânirea lui. Aceste trufaşe metereze trebuia să intre

în mânile nőstre, pentru a nu mai ne teme de réul lor.

În fine, Vidinul, acea însemnată piaţă de arme, de unde

Gaziul Osman se năpustise cu vitéza lui 6ste spre a opri

mersul creştinătăţii, Vidinul, ca un desfid şi o ameninţare,

sta încă în picióre.

Am dat dar ordin Divisiunii IV de a trece Dunărea şi

a fi gata a respinge ori-ce încercare de atac dirigiat în

contra teritoriului nostru din Silistra şi Turtucaia; iar Di

visiunile I, II şi III,sub comanda Generalului Haralambie,

se îndreptară spre Vidin, pentru a împresurà şi atacà acé

stă cetate. Trupele din Calafat, cari în timp de mai bine

de 9 luni a conţinut cu atâta energie acéstă fortăreţă,

bombordând'o şi reducénd'o la neputinţă, au susţinut cu

vigóre operaţiunile oştirilor nőstre de pe malul drept.

Ostaşi,

Spre a ajunge aceste nouë obiective ale operaţiunilor

vóstre, voi aţi esecutat cu iuţelă şi sprintenie marşurile

cele mai grele pe viforósele vremi şi pe asprele geruri

ale unei straşnice erni; dar tot de-odată aţi dovedit că

în ostaşul român de astădi, ca la strămoşi, bărbăţia este

împărechiată cu răbdarea nevoilor, vîrtoşia trupului cu

tăria inimii. Nouë lupte, nouă şi strălucite fapte vă aştepta

pe aceste câmpii de vitejie; ele se numescîn analele nőstre
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militare cu neperitóre nume : Tatardjic, Inova, Smârdan.

Cu sufletul înduioşat de gloria véstră, la care de astă

dată eram silit de trebile şi grijile ţării a privi de departe,

Eú am urmărit voinicescii voştri paşi. Dar voi sciaţi că

inima Mea erà mîndră şi liniştită, căci Domnul vostru

fusese cu voi la Plevna şi văduse cine sunteţi şi ce puteţi.

Nevoile grele, sângerósele jertfe ce aţi trebuit să mai

îngăduiţi pentru patrie a fost răsplătite cu fala ce aţi

avut de a intrà cu onóre ostăşéscă în cetatea ce aţi îm

presurat cu vitejie. Vulturul românesc, care şi-a desfă

şurat aripele la Griviţa, îşi odihnesce acum sborul pe fe

ciorelnicile ziduri ale Vidinului. Téra, împreună cu Mine,

vë mulţumesce, şi în viitor, ca în trecut, după credinţa

în Dumnedeü, în voi, ostaşi, credința-şi pune!

A2at în ABucuresci, în 15 Aeöruarie 1878.

CAROL.

Se încheie pacea la San-Stefano între Ruşi şi Turci. Anglia

cere ca acest tractat de pace să fie supus esaminarii şi hotă

ririi Puterilor,

Ministrul Afacerilor străine M. Kogălnice anu trimiteprin

o notă circulară tuturor Agenţilor diplomatici din străinatate

un memoriu asupra cestiunii Basarabiei.

Guvernul austriac obţine un credit de 60 milićne florini,

pentru a puté susţiné cu seriositatea cerută pretenţiunile sale

faţă de Rusia.

Rusia se opune convocării unui congres pentru revisuirea

Tractatului de la San-Stefano.

D-l I. C. Brăti a nu călătoresce la Viena şi la Berlin în ces

tiunea Tractatului de la San-Stefano.

Se institue crucea comemorativă «Trecerea Dunării ».

D-l I. C. Brătia nu e primit în audienţă la Viena de Impé

ratul Francisc-Iosif.

Consiliul Ministrilor iea mësuri contra ocupării Basarabiei

de către trupe rusesci.

Se modifică legea biletelor ipotecare (12 Iunie 1877).

Guvernul român protesteză la St. Petersburg contra Tracta

tului de la San-Stefano,

Febr. 15 (27)

18 (2)

24 (8)

Mart. 9 (21)
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6 (18)
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Apr. 8 (20)

18 (30)

22 (4)

- 29 (11)

până la

Maiú 15 (27)

La felicitările Corpurilor legiuitóre de diua aniversară a

nascerii şi a proclamării Sale de Domn, Alteţa Sa Serenisimă

rëspunde:

Sunt forte mişcat de sentimentele ce-Mi exprimaţi, cari

Îmi sunt şi mai scumpeînîmprejurările de astădi, şi din inimă

vë mulţumesc. Téra trece printr-o crisă seriósă; am însă

ferma încredere că,prin stăruinţă şi înţelepciune,vom în

vinge tóte greutăţile şi ne vom bucurà de resultatele câş

tigate de vitejia scumpei néstre armate pe câmpul de luptă.

Dumnedeü ne va ajută, şi Eü, ca în tot-deauna, comp

tez pe concursul D-Vóstrc.

Se institue medalia pentru Serviciul credincios.

Marele-Duce Nicola e e înlocuit în comanda supremă a tru

pelor rusesc de către Generalul Totleben.

Se promulgă legea pentru garantarea libertăţii alegerilor.

Camera votéză un credit de 4 milićne pentru completarea

armamentului ţării.

Se promulgă legea pentru plata rechisiţiunilor.

Alteţa Sa Serenisimă plécă în Oltenia şi inspectéză armata şi

spitalele de răniţi, decoréză mai mulţi militari şi trece în re

vistă trupele la Pitesci, Slatina, Craiova,Turnu-Severin şi Ca

lafat. La prândul oferit de cetăţenii din Craiova, Alteţa Sa Se

renisimă ridică următorul toast:

Téra,prin patriotismul său şi prin vitejia armatei, a pus

o temelie solidă pentru existenţa sa politică; ea trebue

să trécă încă prin împrejurări grele,însă am tötă încre

derea că ele vor fi învinse, fiind-că astădi România este

şi va rămâné un Stat de sine stătător la porţile Orien

tului. Inchin acum acest pahar în sănătatea tuturor ace

lora, cari prin sacrificiile şi devotamentul lor au adus acest

însemnat resultat, între cari Oltenii ieaú un loc de onére.

De la Calafat, Alteţa Sa Serenisimă trece la Vidin,unde este

primit de Primăria bulgăréscă. La cuvintele de bună-venire,

Alteţa Sa Serenisimă răspunde:
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Vin în cetatea Vidinului, împrejurul căreia armata şi-a

făcut datoria.

Alteţa Sa Serenisimă,visitând câmpul de răsboiu de la Rahova,

se întórce la Craiova, unde, la prând, ridică următorul toast:

Sunt astădi 12 ani de când, punând pentru prima 6ră

piciorul pe pămîntul României, am declarat că am de

venit Român.

Faptele petrecute de atunci va dovedit în destul cât

MI'am identificat cu ţéra Mea. România, prin sacrificiile

ce a făcut, prin vitejia ce a arătat armata sa, eşită din

popor, a câştigat drepturi imprescriptibile la mărire şi la

independenţă.

Cu o legitimă mîndrie strig dar astădi: Să trăiască

scumpa Mea ţéră! Să trăiască Craiova, primul oraş care

MI'a salutat la venirea Mea!

De la Craiova, Alteţa Sa Serenisimă iea drumul spre Curtea

de-Argeş, unde visitéza lucrările de restaurarea bisericii. Se

opresce apoi la Câmpulung şi face o escursiune la Rucăr.

La prândul ce I se oferă înTîrgovişte, Alteţa Sa Serenisimă

ridică următorul toast :

Sunt acum şése ani, când am venit împreună cu ar

mata în mijlocul D-Vóstre, am început discursul Me adre

sat ofiţerilor cu cuvintele următóre : «Tîrgoviştea, acest

vechiü Scaun Domnesc, ne aduce aminte timpurile glo

rióse în cari o parte a armatei a avut onorea de a luptă

pentru drepturile ţării», şi am sfîrşit discursul dicénd că:

«nu Mě îndoesc nici un moment, când ţéra va avé tre

buinţă de D-Vóstre, veţi alergă din tóte unghiurile ţării

pentru apărarea sa, şi ast-fel veţi aminti timpurile glori

óse ale secolului trecut». Nu am credut că acestă a Mea

dorinţă se va împlini aşă de curînd, şi astădi întréga ar

1878

Apr. 29 (11)

până la

Maiü 15 (27)
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Apr. 29 (11)

până la

Maiü 15 (27)

6 (18)

10 (22)

mată a avut fericirea de a vérsà sângele său pentru in

dependenţa scumpei nóstre patrii; am înscris o pagină

din cele mai frumése în istoria nőstră, care va rămâne

neștérsă pentru generațiunile viitóre; patriotismul ţării în

tregi a adus acest măreţ resultat şi fie-care judeţ a adus

obolul sălii. Mulţumesc judeţului Dîmboviţa pentru partea

ce a luat şi el, şi ridic acest pahar în sănătatea D-Vóstre,

cari Mi-aţi făcut o primire aşà de strălucită.

uvernul e autorisat să suspendepe trei luni punerea în apli

care a tarifului general vamal faţă de Anglia, Francia, Bel

gia, Olanda şi Sèrbia.

Alteţa Sa Serenisimă adreséza armatei următorul Înalt Or

din de li:

Ofiţeri, sub-ofiţeri şi soldaţi,

Am avut cea mai vie mulţumire a vé revedé, cu oca

siunea inspecţiunii ce am făcut.

Am fost fericit a constată că campania, departe de a

fi sdruncinat în voi disciplina şi instrucţiunea, va servit

dimpotrivă de şcólă,şi aţi păstrat neatinse aceste elemente

cari constituesc sufletul armatelor.

Am visitat cu mîndrie câmpurile din urmă de bătaie,

stropite de sângele vostru, şi am depus cununi pe mor

mintele eroilor rămaşi pe acolo ca o amintire vecinică a

vitejiei armatei române.

Vé mulţumesc dar şi vă felicit din inimă pentru cu

ragiul şi bărbăţia vóstră, pentru abnegaţiunea şi devota

mentul cu cari aţi îndurat nevoile resbelului. Vă doresc

perseverenţă nestrămutată pe acestă cale, fiind sigur că

numai ast-fel România va fi respectată şi va câştigă po

siţiunea la care-i dau drept sacrificiile şi demnitatea ei.

Eü, astădi mai mult ca tot-deauna, mîndru de a fi Co

mandantul vostru, vă mulţumesc îndoit din adîncul inimii
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Mele, şi ca aducere aminte neuitată a vitejiilor véstre din

aceşti timpi, crucea «Trecerea Dunării» se va purtà de tóte

drapelele armatei cari au luat parte la luptele din Bul

garia.

ADat în Atesc, astă ro /aii zS78.

CAROL.

La felicitările Guvernului, Alteţa Sa Serenisimă răspunde prin

următórea telegramă din Pitesci:

Domnului Preşedin/c al Consiliului de Ministri.

Cu o vie plăcere primesc felicitările, ce Mi-a adresat

Consiliul de Ministriîn acestă di scumpăinimii Mele. Acum,

când România a arătat prin fapte ceea ce este în stare

a face, mai mult decât ori-când sunt încredinţat că Dum

nedeü ne va ajutà a birui tóte greutăţile şi că, cu con

cursul luminat al Consilierilor Mei, ţéra nőstră va ajunge

la împlinirea destinatelor sale.

CAROL.

Alteţa Sa Serenisimă adreseză Primarului capitalei următrea

scrisóre, drept răspuns la felicitările de 10 Maiu:

Pitesci, 11 Mai.

Domnului Primar al Capitalei Bucuresci.

Felicitările ce-Mi trimiteţi în numele capitalei cu oca

siunea celei a douë-spre-decea aniversări a suirii Mele pe

Tronul lui Ştefan şi Michaiu şi a întâia a independenţei,

frumósele sentimente de cari ele sunt inspirate M'aú miş

cat adînc. Regret că într-o di aşà solemnă nu M'am pu

tut află în mijlocul D-Vóstre şi vé însărcinez, Domnule

Primar, a fi interpretul recunoscinţei Mele către cetăţenii

bucuresceni, pururea în capul tuturor actelor patriotice

precum şi a sacrificiilor pentru ţéră.

(CAR()L.

1878

Maiü 10 (22)
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Maiü 10 (22)

17 (29)

Se promulgă legea prin care toţi reserviştii, cari au luat parte

la răsboiu, sunt scutiţi pe viéţă de contribuţiunea pentru caile

de comunicaţiune.

Comitele Şuvaloff, Ambasadorul rus la Londra,se întórce

de la St. Petersburg la Londra cu nouë instrucţiuni, cari fac

posibilă convocarea unui congres europén.

Intorcându-Se la Bucuresci, Alteţa Sa Serenisimă adreseză

Preşedintelui Consiliului de Ministri următérea scrisére:

Scumpul Mcă Preşedinte al Consiliului de Ministri,

In timp de 11 ani, de la 1866 şi până în anul trecut,

diua de 10 Mai devenise pentru ţéră o dată ce-i plăceà

a sérbători în aducerea aminte a suirii Mele pe Tron, şi

scumpă erà inimii Mele acea di, căci ea Imi amintiă

solemna legătură strînsă între naţiunea română şi Mine.

10 Maiü a devenit, cu anul încetat, una din cele mai

mari date ale istoriei naţionale, căci poporul român sfă

râmă în acea di jugul umilitor ce-l apăsă de secoli şi se

proclamă de sine stătător.

Téra a sérbat est-timp pe 10 Mai cu un îndoit cn

tusiasm: ca primul aniversar al independenţei şi al doi

spre decelea al întronării Mele.

Felicitările cele mai călduróse, urările cele mai vii Ne-aú

fost trimise, Dómnei şi Mie, din téte părţile, din téte

unghiurile patriei. Capitala României, de care Mé aflam

departe în acea di, fiind în călătorie în Oltenia, spre a

inspectà vitéza nőstră oştire, capitala sa unit cu ţéra

întrégă, şi Dómna a fost martoră a unor demonstrațiuni

patriotice şi măgulitóre, cari dovedesc cât de viu iubiţii

Mei Bucuresceni simt tot ce se atinge de marele interes

naţional.

In cursul călătoriei Mele peste Argeş şi peste Olt, am

fost pretutindeni întîmpinat cu veselie şi cu neîndoise

semne de devotament.
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Aceste manifestări,în urma evenimentelor prin cari atre

cut ţéra, în urma sacrificiilor ce a fost nevoită a îngădui şi

este gata a îngădui încă pentru independenţa şi mărirea ei,

aú fost îndoit de scumpe pentru Mine şi Mi-a dat încre

derea că, cu ajutorul A-Tot-Puternicului şi cu bărbăţia fiilor

ei, Româniava sci a eşi cu bine din greutăţile orei presente.

Te rog dar, scumpul Meü Preşedinte al Consiliului, a

arătà în deobşte tuturor, din partea Mea şi a Dómnei,

via Nóstră gratitudine pentru tóte urările şi felicitările

ce Ni sa trimis la 10 Mai de corpurile şi autorităţile

constituite ale Statului, de comerci, industrie, profesiuni

libere şi particulari.

Pentru un Domn, ca şi pentru un părinte, este o mare

mângâiere şi întărire sufletéscă a vedé la dile mari şi

memorabile poporul întreg, ca o singură familie, strîn

gêndu-se cu inima împrejurul Séü şi încunjurându-L cu

dragostea lui.

Primesce cu acestă ocasiune reînnoirea afectuósei şi ne

mărginitei stime ce-ţi păstrez.

ABucuresci, 17 Mai r&78.

(CAROL.

Alteţele Lor Domnul şi Dómna ieaú reşedinţa la Palatul de

la Cotroceni.

După lungi şi anevoise negociări, se stabilesce în sfîrşit

transacţiunea comercială dintre Austria şi Ungaria.

guvernul imperial german invită pe marile Puteri şi pe Pörtă

la un congresîn Berlin pentru regularea cestiunii orientale.

Guvernul german invită pe România să-şi trimită represen

tanţii săi la Congresul din Berlin.

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului

Sinod.

In urma demisiunii d-lui P.S. Aurelian din Cabinet, d-l I. C.

Brătianu, Preşedintele Consiliului de Ministri, e numit Mi

nistru al Lucrărilor publice, Comerciului şi Agriculturii, şi

d-l C. A. Rosetti Ministru de Interne.

1878
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Maiü 26 (7)

27 (8)

30 (11)

D-nii I. C. Brătianu şi M. Kogălnice a nu sunt împuter

niciţi a represintà România înaintea Congresului din Berlin.

Alteţa Sa Serenisimă îi învestesce cu următrele scrisori de

acreditare :

NOI CAROL I,

Domn al României.

Luând în consideraţiune nouăle împrejurări în cari se

află pus Principatul României şi încredéndu-Ne pe de

plin în capacitatea, zelul şi devotamentul d-lor I. C. Bră

tianu, Preşedinte al Consiliului de Ministri, Ministru al Lu

crărilor publice, şi M. Kogălniceanu, Ministru al Afacerilor

străine, am aflat de cuviinţă a-i acredità, prin cele de faţă

subscrise de mâna Nóstră, şi-i acredităm în realitate de

plenipotenţiari ai Noştri pe lângă plenipotenţiarii Puterilor

întruniţi în congres la Berlin, dându-le deplină împuterni

cire de a apără, în sînul acelui congres, drepturile şi in

teresele României, promiţând încă, cu cugetul şi cuvîn

tul Nostru de Domnitor, de a primi ca bune şi de a face

să se esecute cele asupra căror plenipotenţiarii Noştri se

vor fi învoit cu congresul, conform instrucţiunilor ce le-a

fost date.

Şi spre încredinţare, Noi am ordonat ca cele de faţă

să fie învestite cu sigiliul Statului.

AOat în ABucuresci, a ș/tea qz a unei /unze, anul

mântuirii una mie opt sute ș//e-eci şi opt şi al trei

s/re-eee/ca a/ ZDomnzei AVs/re.

CAROL.

(L. S)

Ministrul Afacerilor străine, Kogălni ce a nu.

Camera votéză alte 2 miline lei pentru trebuinţele extraor

dinare ale armatei.

D-nii I. C. Brătianu şi M. Kogălnice a nu sosesc la Berlin,

31 (12)

pentru a lua parte la congres.

Alteţa Sa Serenisimă visitéză şcóla militară din capitală.
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Se întrunesce Congresul din Berlin sub preşedinţa Princi

pelui de Bism a r ck.

Măria Sa Dómna primesce medalia «Crucea Roşie - conferită

de Impăratul Rusiei.

Alteţa Sa Serenisimă primesce în audienţă oficială pe Baronul

Fava, trimis extraordinar, însărcinat de Regele Umberto

al Italiei să remită Alteţei Sale Serenisime colanul ordinului

« Prea Sfintei Anunciata. »

Se institue medalia comemorativă a «Apărătorilor Indepen

denţei. »

Se promulgă legea asupra posiţiunii ofiţerilor.

Alteţele Lor Domnul şi Dómna asistă la esamenele anuale ale

Asilului Elena-Dómna.

D-l Dim. Brătianu, trimis extraordinar la Constantino

pole, e primit în audienţă de Sultan.

Se institue pe lângă Ministeriul de Răsboiü un consiliu su

perior.

Se promulgă legea pentru poliţia municipală a comunelor

urbane.

Plenipotenţiarii români la Congresul din Berlin presintă Prin

cipelui de Bismarck un memorii pentru congres.

Congresul din Berlin resolvă cestiunea Bulgariei.

Congresul din Berlin încredinţéză Austriei ocuparea Bos

niei şi a Erzegovinei.

Congresul din Berlin acordă Greciei însemnate rectificări

de frontieră şi admite participarea representanţilor români la

discuțiune.

D-nii I. C. Brătianu şi M. Kogălnice a nu se presintă

ca representanţii României la Congresul de la Berlin.

D-l M. Kogălnice a nu rostesce următérele cuvinte:

Domnilor Plenipotenţiari,

Mai înainte de tte ţinem a mulţumi congresului din tot

sufletul, că a bine-voit a ascultà pe delegaţii români în mo

mentul de a desbate asupra României. Acesta e un nou

titlu adus de Europa,peste cele ce de mult încă i-au atras

recunoscinţa naţiunii române, şi acestă unanimă dovadă

de bună-voinţă ne pare a fi un fericit augur pentru succe

sul causei ce suntem chemaţi a apără dinaintea Domniilor

Vőstre.

Nu ne vom mai opri asupra evenimentelor,în cari ne-am

aflat duşi ca prin nevoile unei forţe majore. Vom trece

1878
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Iunie 19 (1) asemenea cu tăcere şi asupra faptelor militare la cari am

luat parte, şi asupra faptelor diplomatice la cari parte nu

ni s'a făcut. Am avut ocasiunea mai dinainte a constată, că

periodul tractărilor ne-a fost mai puţin priincios decât no

rocul armelor.

Ne vom mărgini dar a espune drepturile şi dorinţele

ţării nstre, pe basa resumatului presentat în memoriul ce

am avut onére de a supune de curînd congresului.

I. Noi credem că, după dreptate, nici o parte a terito

riului ei actual nu trebuie să fie deslipită de România.

Reînapoiarea unei părţi din Basarabia către Principatul

Moldovei, prin Tractatul de la 1856, a fost un act de drep

tate din partea Europei. Căci trunchiarea de la 1812 nu

puteà să se îndreptăţéscă nici prin faptul, nici prin drep

tul de cucerire.

La 1812, Basarabia făceă parte dintr'un Principat, a că

rui autonomie fusese solemn mărturisită de tte tractatele

ce se încheiase mai înainte între Imperiile Rusşi Oto

I]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]].

Mai cu smă Tractatul de la Cuciuc-Cainargi recunoscuse

Domnilor Moldovei şi Ţării-Românesc calitatea de Suve

rani şi stabilise că Basarabia face parte din Moldova.

Aşà dar ea erà o ţéră românéscă, cu instituţiuni şi legi

românesc, frte lămurit păstrate de Maiestatea Sa Imp

ratul Alexandru I. Acest respect al vechei naţionalităţi

erà formulat în rescriptul imperial, care confirmă organisa

ţiunea administrativă şi judecătoréscă a acestei provincii

în urma alipirii sale de Rusia, fără ca să se facă acolo

cea mai mică deosebire între Basarabia-de-jos şi cea de

SllS.

S'aú cercat unii de a conchide că Basarabia erà un ţinut

turcesc sau tătar, din unicul fapt că Otomanii ţinea trei

cetăţi într'însa. Dar istoria Ţării-Românesc presintă şi ea

o anomalie de acelaşi fel: cetăţi turcesc a fost mult timp
-

şi într'însa ; nu ese însă dintr'acésta ca Ţéra-Românéscă

să fi fost vre-odată ţéră turcéscă.

Nici la 1878, precum nici la 1812, nu se pte cere IRo

mâniei Basarabia pe basa unui fapt sau unui drept de cu

cerire. Ea aparţine unui Principat, pe care însăşi Rusia,

în tot cursul ultimului să răsboi cu Imperiul turcesc,
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l'a privit şi l'a tractat ca pe un Stat independent şi aliat.

De altmintrelea, chiar de la începutul campaniei, Rusia

a încheiat cu România o convenţiune, prin care i-a garan

tat fórte lămurit integritatea actuală a teritoriului româ

ll (SC”.

Acéstă garanţie se ceruse şi se acordase atunci pe când

nu erà cestiune decât despre trecerea armatelor imperiale

prin România.S'ar fi crequt că ea are să se întemeieze cu

mult mai bine în qiua când, la chemarea însăşi a Rusiei,

concursul naţiunii române deveniă mai positiv şi se pre

făceà într'o efectivă cooperaţiune militară, într'o completă

alianţă. Intr'adevăr, oştile néstre a combătut alături cu

trupele rusesc.Dacă acesta nu este un titlu spre a ne cresce,

apoi de sigur nu este nici unul spre a ne scădé.

In lipsă de ori-ce alt drept, Convenţiunea de la 4 (16)

Aprilie 1877, care pârtă subscrierile şi ratificaţiunile Cabi

netului Imperial, ar fi de ajuns spre a ne păstră o regiune

însemnată a Dunării, cu care e legată frte strîns pros

peritatea comercială a României.

S'a invocat,spre a susţiné retrocedarea Basarabiei, amin

tirea de glorie şi de isbânqi militare. Dar, într'un aşà lung

şir de răsbóie, armatele rusesci s'a distins pe multe câm

puri de bătălie şi şi-a preumblat gloria până sub zidu

rile Adrianopolei. Şi cu tte aceste, nu li se recunsce un

drept de proprietate asupra regiunii Balcanilor.

S'aú mai pus înainte şi consideraţiuni de recunoscinţă.

România scie să-şi împlinéscă datoriile de mulţumire; ea

a dovedit acesta tot-deauna. Ea nu-şi uită nici istoria, nici

numele binefăcătorilor ei; ea cinstesce în Caterina-cea

Mare şi în Nicolae I pe generoşii făptuitori ai tractatelor

de la Cainargi şi de la Adrianopole. Dar ea-şi aduce aminte

şi de tte acele sacrificii, pe cari şi le-a impus pentru mă

rirea, isbânda şi gloria Rusiei. Ea nu pte uità că, de la

Petru-cel-Mare până în qiua de astăqi, ea a fost, pe rînd

şi simultaneu, basa operaţiunilor militare ale Rusiei,grâ

narul unde se aprovisionat armatele ei, chiar atunci când

ele operaú dincolo de Dunăre, şi teatrul, prea de multe

ori ales chiar de Rusia, pentru cele mai gréznice sdrumi

cări. Ea ţine minte, în fine, că la 1812 a perdut în folosul

Trei ţeci de ani de Domnie. 32

1878

Iunie 19 (1)
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Iunie 19 (1) Rusiei jumătate din Moldova, adecă Basarabia din Prut

până în Nistru.

II. Cerem ca păminturile României să nu fie supuse la

un drept de trecere, pe cât timp va ţiné ocupaţiunea arma

telor ruse în Bulgaria. Şi într-adevăr, Dunărea şi marea

presintă acestor armate cele mai înlesnite şi cele mai puţin

costătóre căi de transport şi de comunicaţiune. După atâ

tea încercări, România are trebuinţă de un repaus abso

lut, ca să-şi îndrepteze stricăciunile produse de răsboi.Rea

condiţiune pentru îndeplinirea acestei lucrări reparatre

şi pentru liniştirea ţării néstre ar fi umbletele printr'însa

ale unei armate străine.

III. Ne pare că ar fi drept, ca pe basa titlurilor ei secu

lare, România să reintre în posesiunea insulelor şi a guri

lor Dunării, cuprindându-se între acestea şi Insula Şerpilor.

Acéstă înapoiare ar fi numai o dréptă restabilire a dispo

siţiunilor originare, prin cari marile Puteri încredinţaseră

Principatelor Dunărene, la 1856, paza libertăţii Dunării la

gurile ei.

IV. Avem temeinica speranţă că România va primi de la

Guvernul Imperial al Rusiei o despăgubire de răsboiu,pro

porţionată cu oştirile ce dînsa a pusîn mişcare. Mi se pare

că este cu totul drept, ca despăgubirile stipulate şi obţi

nute de Rusia,în numele diferitelor State aliate, să fie îm

părţite după măsura contingentului militar dat de fie-care

dintre beligeranţi. Principiul acestei împărţiri, Guvernul

Imperial l'a recunoscut şi stăruesce a-l aplică în folosul

Sêrbiei şi Muntenegrului. România este şi dînsa în drept

de a cere acelaşi beneficii. In adevăr,fiind silită să ţie fórte

mult timp armata sa mobilisată, spre a preîntîmpină îm

prejurări ameninţătére, ea a avut sub stéguri, atât ca ar

mată de reservă cât şi ca oştire activă, mai mult de 70.000

ómeni. Osebit de acesta, ea a încercat perderi însemnate:

oraşele ei şi tot malul Dunării a fost bântuite de bom

bardări, căile sale de comunicaţiune s'aú ruinat, materialul

săú de răsboiu s'a stricat.

Despăgubirile datorite pentru aceste felurite daune s'ar

cuveni să fie reportate asupra indemnităţii totale ce s'a

alocat Guvernului Imperial al Rusiei, iar modul răspun
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derii lor ar fi să se reguleze de Congres, după cum va

socoti mai bine.

V. România are deplină încredere că independenţa ei va

fi recunoscută definitiv şi pe d'întreg de către Europa.

Pe lângă dreptul ei cel vechi, al cărui principii fusese

scâlciat prin răstălmăciri istorice, astăqi vine să se adaogă

titlurile pe cari ea le-a împrospătat sa le-a întinerit pe

câmpurile de bătaie. I)ece mii de Români a cădut în ju

rul Plevnei, ca să câştige patriei lor libertatea şi indepen

denţa.

Dar tóte aceste sacrificii n'ar fi de ajuns ca să asigure

România despre pacinica folosire a bunurilor dobândite.

Ea s'ar simţi cu deosebire fericită şi recunoscătére, când

ar vede silinţele, prin cari ea şi-a manifestat individua

litatea, răsplătite cu o adevărată binefacere a Europei: acé

stă binefacere ar fi garanţia reală a neutralităţii sale, care

ar pune-o în posiţiune de a dovedi Europei că ea n'are

altă ambiţiune decât acea de a fi păzitérea credinciósă a

libertăţii Dunării la gurile ei şi tot de-odată de a se aplică

la îmbunătăţirea instituţiunilor şi la desvoltarea mijlóce

lor ei materiale.

Acestea sunt, Domnilor Plenipotenţiari, espuse pe scurt,

dorinţele unui mic Stat, care nu crede a fi meritat mai pu

ţin din partea Europei şi care, prin organul nostru,face

apel la dreptatea şi la bună-voinţa marilor Puteri, ai că

ror sunteţi eminenţii representanţi.

D-l I. C. Brăti a nu rostesce următorele cuvinte:

Domnilor IPlenipotenţiari,

Espunerea ce v'a făcut colegul meu, în numele său şi

în al meu, despre drepturile şi interesele României, nu

are nevoe de desvoltări mai lungi.

Inalta adunare, ce are misiunea de a regulă situaţiunea

Orientului, posedă pe deplin tte noţiunile trebuitére pen

tru îndeplinirea lucrării sale.

Suntem încredinţaţi că simțemintele de dreptate şi de

bună-voinţă, cari ne deschise intrarea până dinaintea Dom

niilor-V6stre, vor determină asemenea şi primirea decisiu

nilor atingătóre de România.

Iunie 19 (1)



500

1878

Iunie 19 (1)

23 (5)

24 (6)

» 29 (11)

Tot ce-mi permit este de a adaoge, că despuiarea nőstră

de o porţiune din patrimoniul nostru nu ar fi numai o du

rere adîncă pentru naţiunea română, ci ea ar dărâmă în

sînul ei ori-ce încredere în tăria tractatelor şi în sfînta

pază atât a principiilor de dreptate absolută, cât şi a drep

turilor scrise.

Turburarea, ce ar încercă din acesta credinţele ei învii

tor, ar paralisà pacinica ei desvoltare şi avîntul ei spre

propăşire. -

De aceea îmi şi ieaú, sfîrşind, respectusa libertate de

a supune aceste cugetări la înalta apreciare a marelui con

siliü europén şi a ilustrilor representanţi ai Maiestăţii Sale

Împăratului Tuturor Rusiilor, ale cărui spirit înalt şi inimă

mărinimósă am avut aşà des ocasiunea de a le apreciă

în timpul petrecerii Sale în mijlocul nostru.

Cu condiţiunea admiterii egalităţii de confesiune în România,

Sêrbia şi Muntenegru, congresul declară aceste ţări ca State in

dependente. Sèrbia şi Muntenegru obţin lărgiri de teritoriu ;

România primesce, în schimb pentru cedarea Basarabiei, Do

brogea.

Sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod se în

chide.

Asistând la solemnitatea distribuirii premielor şcolare la

elevi, Alteţa Sa Serenisimă pronunţă următorul discurs:

Domnilor Profesori,

Domnilor Institutori,

Simţ o deosebită mulţumire a Mě aflà iarăşi în mij

locul tinerimii studise în diua împărţirii premielor şi a

puté încununà cu mâna Mea silinţele şi diligenţa la în

văţătură.

Mari, şi pentru ţéra nőstră pururea memorabile, eveni

mente M'a împedecat anul trecut a Mé aflà în capitală

în timpul acestei solemnităţi; dar şi atunci am serbat diua

de astădi în acea parte a ţării, care a fost în tot-deauna

cuib de vitejie şi de fapte românesci,în Oltenia, ai cărei

fii
, rivalisând în curagiü şi abnegaţiune cu fraţii lor de
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dincóce de Olt şi de dincolo de Milcov, a justificat încă

odată vechiul lor renume.

Puţine cuvinte voi avé de adăogat la acele ce vă

diceam acum doi ani, spre a lăudă zelul şi activitatea

D-Vóstre, Domnilor profesori şi Domnilor institutori; spre

a îmbunătăţi silinţele şi aplicaţiunea véstră la învăţătură,

iubiţi copii, prin care voi faceţi nu numai fericirea pă

rinţilor voştri, dar prin care veţi puté într-o di deveni

cetăţeni buni şi folositori ai patriei.

Frumósa şi nepreţuita coméră a străvechei nőstre mă

riri sa mai înavuţit în cursul anului încetat cu nouë şi stră

lucite fapte, şi ast-fel presentul destăinuindu-ne trecutul,

ne-a deschis porţile măreţe ale viitorului, către care mâna

nevédută a Providenţei a condus pururea naţiunea nőstră,

făcând o să învingă până în sfîrşit tóte greutăţile.

Pe de o parte, vitejii noştri oşteni împletiaú iarăşi da

fini pe glorisele lor stéguri şi făceau ca bătrâna Dunăre

să tresalte din nou la numele de Român; iar pe de alta,

bardul nostru naţional duceà acest nume neperitor în ţă

rile depărtate şi înrudite, unde el culegeâ înflorita cunună

a muselor. Acest nume de Român, cuvîntat astădi cu

stimă şi cu respect în töte părţile, voi trebue dar, iubiţi

şcolari, să vé siliţi a-i face onóre, îmbogăţindu-vé mintea,

desvoltându-vé şi cultivându-vé inteligenţa, întărindu-vé

inima cu morale şi religiose precepte, cu mari şi patrio

tice esemple.

Iar D-Vóstre, Domnilor profesori şi Domnilor institutori,

cari înzestraţi şi înarmaţi junimea ce vă este încredinţată

cu valórea sciinţei, cu puterea şi credinţa în Dumnedeü,

în adevăr şi în virtute, aveţi una din cele mai importante

misiuni în Stat şi meritaţi ast-fel cea mai de apröpe so

licitudine din parte-i. Fiţi siguri, Domnilor, că una din cele

1878
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mai constante preocupaţiuni ale Guvernului Mel este şi

acea de a vé înlesni pe cât se va puté mai mult împli

nirea cu succes a nobilei D-Vóstre sarcini, punéndu-vè pe

cât se va puté mai bine în posiţiune de a ajunge la sco

pul căruia vaţi devotat.

Societatea întrégă vë va fi ast-fel recunoscătre de

buna direcţiune ce veţi da acestor tinere fiinţe, şi dînsa

va bine-cuvîntà ostenelele D-Vóstre.

Aci,în șcle, odrăslesc fragedele lăstare cari îşi vor des

făşurà mai târdiü numerósele lor ramure în töte direc

țiunile activităţii naţionale. Faceţi dar ca aceste lăstare

să devină într-o di puternicii stejari, sub cari să se ptă

umbri cu încredere şi cu mîndrie scumpa şi iubita nő

stră mamă, România.

Asistând la solemnitatea distribuirii premielor şcolare pen

tru eleve, Alteţa Sa Serenisimă pronunţă următorul discurs:

Dómn clor Profesire,

Dómnelor Institutre,

Cu o vie mulţumire vi astădi în mijlocul D-Vóstre a

luà parte la sărbătórea tinerelor eleve,încununând şi pre

miând pe acele cari mai mult sa distins în decursul

anului şcolastic prin silinţă la învăţătură şi bună con

duită.

Asigurându-vé tot de-odată de viile simpatii ale Dóm

nei şi de marele interes ce port pentru tot ce se referă

la progresul şi cultura şcélelor de fete, nu pot a nu vă

readuce din nou aminte că familia fiind pétra angulară

a ori-cărei societăţi bine organisate, a D-Vóstre este sar

cina şi misiunea instrucţiunii acelor fiinţe cari într-o di

aú să fie temelia familiei române.

Dacă istoria trecutului nu ne pte arătà decât starea
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de ignoranţă şi de sclavie a femeei mai la tóte popórele

lumii antice, revelaţiunea divină însă a creştinismului ne

arată şi în privinţa femeei adevărata cale ce omenirea

trebue să apuce spre a răspunde la doctrina Mântuito

rului. Creştinismul a făcut şi în privinţa femeei din întu

nerec lumină, şi ast-fel, în lupta de mai multe ori seculară

a credinţei celei nouă contra învechitelor superstiţiuni ale

păgânismului, cununa martiriului a fost primită şi dispu

tată de femeie cu acelaşi curagiü, cu acelaşi devotament

şi adesea cu mai multă arddre decât chiar a celor mai

mari eroi.

Istoria desvoltării creştinismului ne arată, în chipul cel

mai invederat, de ce parte însemnată erà lipsită ome

nirea în tot timpul sclaviei în care zăcea femeia în an

ticitate.

Onóre dar timpurilor moderne, onóre ilustrilor bărbaţi

din tóte ţările, cari, deşteptaţi la făclia religiunii, a justi

ţiei şi a moralei, a recunoscut în femeie frumésele şi gin

gaşele virtuţi cu cari Dumnedeü a înzestrat-o spre des

voltarea şi fericirea némului omenesc.

Cu câtă sufletéscă bucurie, cu câtă naţională mîndrie

n'am védut cu toţii anul trecut devotamentul, abnegaţiu

nea şi sacrificiile de cari este capabilă femeia română,

atunci când fiii patriei sângera pentru cucerirea indepen

denţei, când durerile ranelor striga alinare, când bólele

şi mórtea chiar trebuia învinse, spre a asigură triumful

nostru naţional!

Convinşi dar de nobilele simțeminte şi aplicări ce Dum

nedeü a pus în inima femeei române, Noi suntem siguri,

Dómnelor profes6re şi Dómnelor institutóre, că D-Vóstre

nu veţi cruţă nici o ostenélă, nu veți negligià nici o da

torie, ci veţi căută să desvoltaţi şi să îmbunătăţiţi acele
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fericite disposiţiuni ale fragedelor fiinţe ce vă sunt încre

dinţate, prin necontenita propagare a luminii, a cunos

cinţei şi a sciinţei basatc pe religiune şi pe morala cre

ştină.

Ast-fel numai fiicele române vor deveni temelia fami

liilor, vestalele patriei, fericirea şi podóba societăţii, spe

ranţa unui viitor demn de solicitudinea nőstră, de sacri

ficiile generațiunii presente.

Toţi reserviştii se liberéză din serviciu.

Se termină discuţiunile asupra Tractatului de pace de la

Berlin.

Corpurile legiuitre se închid prin următorul Mesagiü Dom

OSC :

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

După o activitate neobosită, care sa prelungit peste

7 luni, întrerupeţi momentan lucrările D-Vóstre legisla

tive.

Prin acestă activitate, arătată în timpurile cele mai anor

male, D-Vóstre aţi dovedit încă odată eficacitatea şi trăi

nicia instituţiunilor nstre constituţionale, cari, deşi în

mijlocul răsboiului, a funcţionat regulat şi pacinic fără

o singură qi de suspendare.

Domnilor Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

România independentă, România primită în rîndul marei

familii a Staturilor europene, trece prin grele încercări.

Congresul de la Berlin, preocupat de necesitatea de a

da lumii pacea mult dorită, a transigiat asupra unor ces

tiuni importante şi capitale pentru Statele mici, dar con

siderate de un ordin secundar în privinţa marilor interese

europene.

In deosebi România este chemată a face păcii lumii sa

crificii grele şi dureróse.

Acestea le vom puté alinà şi pericolele le vom puté

înlăturà, inspirându-ne de cugetările şi de purtarea pă
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rinţilor noştri, cari numai prin patriotismul, prin înţelep

ciunea şi prin unirea lor a sciut a feri şi păstrà ţéra în

mijlocul furtunelor şi al restriştelor celor mai cumplite.

Cunoscând tot patriotismul de care este însufleţită na

ţiunea în general şi mandatarii ei în deosebi, Eú am ferma

convicţiune că D-Vóstre nu veţi lipsi esemplului strămo

şesc şi că, în luminata D-Vóstre înţelepciune şi în iubirea

către ţéră, veţi găsi mijlócele nu numai pentru a face

faţă greutăţilor presente, dar şi pentru a pregăti naţiunii

un viitor ferice şi măreţ.

Ast-fel, prin o atitudine demnă, prin hotărîri inspirate

de o prudenţă, pe cât matură, pe atâta şi patriotică, noi

vom dovedi înseşi Europei că România merità mai mult

de la marele areopag.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Luându-Mi qiua bună de la D-Vóstre pe un scurt in

terval, am de o datorie scumpă inimii Mele să vă adresez

mulţumirile Mele pentru laborisele şi folositérele D-V6

stre lucrări,pentru concursul energic ce aţi dat Guvernului

Meü în tot ce vi s'a reclamat spre apărarea drepturilor

ţării, spre îndestularea trebuinţelor ei.

Nu Mă îndoiesc că acestaşi concurs, nu mai puţin luminat

şi patriotic, îl voi găsi în D-Vóstre, atunci când, după re

întórcere, veţi fi puşi în posiţiune de a cunsce cu depli

nătate cele ce Congresul europén a hotărît în privinţa pa

triei nstre.

La revedere dar în curînd, Domnilor. Senatori, Domnilor

Deputaţi, şi Dumnedeú să vă aibă în a Sa sfîntă pază.

Sesiunea Corpurilor legiuitére este închisă.

(ARC)L.

Bucuresci, la 4 Iulie 1878.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Lucrărilor

publice, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor străine, M. Ko

gălnice a nu; Ministrul de Interne, C. A. Rosetti; Ministrul

Cultelor şi Instrucţiunii publice, G. Chiţu; Ministrul Finan

ţelor, I. Câmpin e anu; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu;

Ministrul de Răsboiü, General de Divisiune Al. Cer n a t.

1878

Iulie 4 (16)
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30 (12)

D-l I. C. Brătianu este răsturnat de obirjă şi greu contu

sionat la cap.

Se resiliază convenţiunea cu G. B. Crawley pentru con

strucţiunea liniilor ferate Ploesci-Predél şi Adjud-Ocna.

Se promulgă legea pentru acordarea unui împrumutcomunal

al capitalei, de 15.150.000 lei, cu 7%, amortisabil în 60 ani,pen

tru canalisarea Dîmboviţei, aducerea şi distribuirea apei şi ca

nalisarea capitalei, şi pentru reconstruirea pavagiului cu petra

cubică.

Se promulgă legea, prin care se aplică Statelor cu cari Ro

mânia nu are încheiate convenţiuni de comerciu tariful ge

neral vamal cu un adaos de 150%.

Se schimbă la Berlin ratificarile pentru tractatul de pace.

Guvernul german comunica României Tractatul de Berlin

în copie autentica.

Armata română e pusă pe picior de pace.

Cu ocasiunea primei aniversări a atacului de la Plevna şi a

luării Griviţei, se slujesce în biserica din Sinaia un Te-Deum,

la care asistă şi Alteţa Sa Serenisimă.

Alteţa Sa Serenisimă trimite Ministrului de Răsboiuurmătrea

telegramă:

Sinaia, 30 August.

Domnului General Cernat, Ministru de Resle/.

Este adi un an de când armata nőstră, prin avintul

şi vitejia ei, acoperiă drapelul român cu glorie şi puneà

adevărata temelie a măririi patriei. Salut dară cu respect

memoria tuturor acelora, cari în acestă di memorabilă

şi-aú vèrsat sângele cu atâta devotament pentru ţéră, şi

adresez călduróse rugăciuni Celui A-Tot-Puternic pentru

repaosul sufletelor lor. Téra întrégă le e datóre recu

noscinţă, căci cu viéţa lor i-au asigurat victoria şi i-au

sigilat independenţa ei. Nu Mă îndoesc că armata va fi

gata în ori-ce ocasiune să urmeze esemplul lor, şi vă

rog deci să fiţi pe lângă dînsa, în acestă di aşà de scumpă

inimii Mele, interpretul celor mai vii sentimente de iubire

şi să o încredinţaţi de Domnésca Mea solicitudine.

CAROL.
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La prândul ce se dă în onórea acestei dile în Castelul Peleş,

Alteţa Sa Serenisimă ridica următorul toast:

Ridic acest pahar în onórea armatei, care prin luptele

sale pe câmpiile din Bulgaria şi-a făcut un renume. Bă

tălia de la Griviţa deschide şirul acestor frumése date,

cari vor rémâné neşterse în istoria nőstră. Mare,frumósă,

durerósă a fost acéstă di. Nici odată nuvoi uità momentul

când am venit pe câmpul de luptă şi întîlnind vînătorii,

fraţii voştri, ei Imi spunea: «Nici unul de ai noştri nu a ré

mas.»–«Cum se pte? răspunseiü;sunteţi 3, 4, 5, şi acolo

vin alţii: adunaţi-vé, scăpaţi onórea acestei dile, mergeţi

înainte cu vitejie şi veţi fi victorioşi.» Séra, bravii vînă

tori a luat în reduta de la Griviţa stégul turcesc, aruncân

du-l la piciórele Mele ca semn de biruinţă. El le spuseiü:

«Sunteţi voinici;vă mulţumesc din inimă, de astădi înainte

este o onére de a fi vînător. » Şi voué, copii, vé dic:

«Faceţi ca să fie şi în viitor, în tot-deauna o onére de

a fi vînător şi luaţi ca esemplu vînătorii de la Griviţa.

Să trăiască armata!»

Agenţii diplomatici români se împart în trei clase: în Trimişi

extraodinari şi Ministri plenipotenţiari, în Ministri reşedinţi şi

în Însărcinaţi de afaceri.

Colonelul Budişteanu şi Intendentul Balaban sunt nu

niți plenipotenţiari români, ca să negocieze o convenţiune cu

Turcia pentru rapatriarea prisonierilor.

Alteţa Sa Serenisimă face o inspecţiune a liniei Predél-Ploescu

şi sosesce la Cotroceni.

Trupele rusesci părăsesc San-Stefano şi împrejurimile Con

stantinopolei.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitére se deschide

prin următorul Mesagiü Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Prin Mesagiul Mei de închidere a ultimei sesiuni, Eă

Aug. 30 (12)

Sept. 7 (19)

12 (24)

15 (27)
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Sept. 15 (27) v'am arătat că Congresul din Berlin, preocupat de a da

lumii pacea mult dorită, a transigiat asupra unor cestiuni

importante pentru Statele mici, dar de un ordin secundar

în privinţa marilor interese europene, şi că în deosebi

România erà chemată a face păcii lumii sacrificii grele şi

dureróse.

Tot atunci Guvernul Mel a luat îndatorirea de a vă

convocă din nou, când va fi în posiţiune de a cunsce

cu deplinătate cele ce Congresul europén a fost hotărît în

privinţa patriei néstre.

Acésta o fac astăqi, chemându-vă împrejurul Meu în

sesiune extraordinară.

In acest interval Guvernul Meü a primit de la Preşe

dintele Congresului actul oficial al Tractatului din Berlin.

Asemenea Guvernul Imperial al Rusiei ne-a invitat în mod

oficial de a ne conformà hotărîrii Europei.

Ministrul Meu vă va comunicà aceste acte, precum şi

lucrările ce a socotit de cuviinţă de a înaintà în acéstă

durerósă cestiune.

Ast-fel, D-Vóstre vă veţi află puşi în posiţiune de a vă

rosti în deplină cunoscinţă asupra celor hotărîte în pri

vinţa nőstră de marile Puteri.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Europa a primit România în familia Statelor indepen

dente, înapoiându-i gurile Dunării şi întindându-i posesiu

nile până la mare. Tot odată însă marele tribunal a che

mat România la un dureros sacrificiu, la cedarea jude

ţelor nőstre de peste Prut.

Nu există Român, de la Domn până la ultimul cetăţen,

carele să nu deplângă deslipirea unei părţi din pămîntul

strămoşesc, decretată de Europa.

Insă,pe lângă acestă durerósă simţire, D-V6stre, ca man

datari ai naţiunii, ca bărbaţi maturi, ca patrioţi neclintiţi,

D-Vóstre aveţi dreptul şi datoria de a privi, de a cum

pëni cu sânge rece şi grelele împrejurări în cari ne aflăm,

şi aşà de a luă o hotărîre care să nu ne compromită pre

sentul, care chiar să asigure viitorul ţării nstre.
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Energia naţiunilor tari se dovedesce în timpul ispitelor.

Energia nőstră, în loc dar de a o îngenunchiă înaintea

restriştei, să o îndoim prin experienţa dobândită că putem

comptà pe înşişi noi, să o oţelim prin unirea nőstră, să

o desvoltăm într'o continuă stăruire de a vindecà ranele

patriei, ca aşă să dovedim lumii vitalitatea naţiunii latine

de la gurile Dunării!

Da, Domnilor Mei, după ce pe câmpul de onére am do

vedit că braţul care a purtat sapa scie a purtà şi arma,

să ne punem cu toţii la lucru şi să facem pe toţi fiii ţării

de a se bucură de bunurile păcii.

Ast-fel, v"o mai repet şi astăqi, cum v'am qis în qiua

de 4 Iulie, vom fi în drept de a qice Europei că Româ

nia merită mai mult de la marele Areopag; că totuşi Ro

mânii, ţinând semă de grele împrejurări în mijlocul că

rora s'a subscris Tractatul din Berlin, nu disperéză de viitor.

Din contra, să avem statornica credinţă că ceea ce riva

litatea intereselor şi necesităţile momentului nu ne-a dat

astăqi, mâne ni se va da de către dreptatea mai bine lu

minată a Europei.

Cât pentru Mine, Domnilor Senatori, Domnilor Depu

taţi, v"o declar: binele şi răul ce ating acestă ţéră, care

este a Mea, Mě ating şi pe Mine! Bucuria ei este bucuria

Mea; durerile ei sunt durerile Mele! Ori-care va fi hotă

rîrea D-Vóstre, acesta va fi hotărîrea Mea.

Aşà dar, Domnilor Mei, cumpăniţi împrejurările cu se

riositate,cu sânge rece,cuprevederepolitică. Luaţi esemplu

de la strămoşii noştri, cari în timpuri mult mai grele de

cât cele ce petrecem, n'aú disperat de viitor şi ne-a pă

strat o patrie. -

Ori-care a fost hotărîrea Europei, ori-cât de dureróse

sunt pentru noi consecinţele acestei hotărîri, să avem o

convicţiune, să o păstrăm cu fruntea sus, convicţiunea că

ne-am făcut datoria, că puterea morală a României s'a

realţat, că naţiunea română a dobândit un bun pe care

nici chiar adversarii noştri, dacă avem adversari, nu ni-l

pot contestă ; acest bun, Domnilor Mei, este bună-voinţa

Guvernelor străine, este stima naţiunilor fără osebire.

1878

Sept. 15 (27)
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Sesiunea extraordinară este deschisă, şi Dumnedeú să

bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

(ARC)IL.

Ministrul Afacerilor străine, M. Kogălnice a nu; Ministrul

de Interne, C. A. Rosetti; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii

publice, ad-interim la Lucrările publice, G. Chiţu; Ministrul

Finanţelor, I. Câmpine anu; Ministrul Justiţiei, Eug. Stă

tescu; Ministrul de Resbel, General Cernat.

Bucuresci, 15 Septembre 1878.

Alteţa Sa Serenisimă merge la comuna Fundeni-Mitreni şi

asistă la inaugurarea punerii în posesiune a însurăţeilor ce

se împroprietăresc conform legii rurale.

La cuvintele de bună-venire, Alteţa Sa Serenisimă réspunde:

Suntfórte mişcat de cuvintele ce-Mi adresaţi, şi vă mul

ţumesc. Diua de astădi este o serbare frumósă pentru

Mine şi va rămâné scumpă inimii Mele, fiind-că am do

rit de mult ca legea rurală să fie aplicată în întregul ei.

Sunt fericit de a puté fi astădi naşul întâiei comune a

însurăţeilor, care trebue să pârte numele de Curcani, ca

amintire a faptelor măreţe în ultimul resbel,în care bravii

dorobanţi şi-a schimbat pe pélele Balcanilor acéstă po

reclă în renume. Şi vouë, noilor proprietari, vă urez fe

ricire în acestă comună înfiinţată prin aplicarea legii, şi

faceţi ca ea prin munca véstră să prospere.

Să trăiţi!

Sesiunea extraordinară aCorpurilor legiuitre se închide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

V'am chemat în sesiune extraordinară spre a vă rosti

în privinţa situaţiunii făcută României de marile Puteri

europene întrunite în congres.

D-Vóstre, ţinând smă de grelele împrejurări în cari se
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află Orientul în general şi ţéra nőstră în deosebi, aţi primit

voinţa colectivă a Europei.

Ast-fel, posiţiunea României în faţă cu marile Puteri este

regulată; ast-fel, România intră în familia Statelor de sine

stătătóre.

Europa, am ferma convicţiune, ne va ţiné sémă de sa

crificiile ce am făcut în interesul păcii lumii şi naţiunea

vă va fi recunoscătre pentru patriotismul luminat şi pru

denţa politică ce aţi arătat, spre a feri România de nouă

complicaţiuni.

Nedespărţindu-Mă în nici un cas de interesele ţării, E

v'am manifestat de la convocarea D-Vóstre tótă încrederea

Mea în D-Vóstre şi v'am qis că hotărîrea D-Vóstre va fi

şi a Mea.

Vă mulţumesc dar, Domnilor Mei, de hotărîrea dată,pe

care Guvernul Meü va esecutà-o cu lealitate pe calea con

stituţională, atât în de afară cât şi în întru.

La curîndă revedere, Domnilor, şi Dumnedeú să vă aibă

în a sa sfîntă pază.

Sesiunea extraordinară este închisă.

("A IR() IL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministrul al Lucrărilor

publice, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor străine, M. Ko

gălnic eanu; Ministrul de Interne, C. A. Rosetti; Ministrul

Cultelor şi al Instrucţiunii publice,G. Chiţu; Ministrul Finan

ţelor, I. Câmpineanu; Ministrul Justiţiei, Eug. Stătescu;

Ministrul de Resbel, General Al. Cern a t.

Bucuresci, 4 Octombre 1878.

Se institue crucea comemorativă « Elisabeta ».

Armata română îşi face intrarea sa triumfală în capitală. Al

teţa Sa Serenisimă îi adreséză următorul Inalt Ordin de li:

IBravii ostaşi,

Téra, prin delegaţii ei, împreună cu capitala,împodo

bită ca nici odată şi însufleţită de cel mai sacru simţe

mînt al patriei recunoscătóre, vëprimesce astădi şi salută

în voi nu numai pe eroii de la Griviţa, Plevna, Rahova

Oct.

1878

4 (16)

7 (19)

8 (20)
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8 (20)
şi Smârdan, dar chiar şi pe aceia cari prin sângele lor a

pus pe fruntea României coréna independenţei.

Am ales acestă di memorabilă, spre a pune la drape

lele armatei aducerea aminte neperitóre a trecerii Dunării

şi a decorà drapelele regimentelor cari la Smârdan a

lăsat o urmă mai mult despre vitejia română. Acestă amin

tire va îndemnà pe urmaşii voştri a fi demni de voi,pre

cum voi aţi fost demni de străbunii voştri, şi drapelul

vostru va fi de-apururea respectat, ca şi numele de Român.

Bravii ostaşi,

Fiţi de acum mîndri de numele ce purtaţi, păstraţi în

voi credinţa bărbăţiei vöstre şi amintirea entusiasmului pa

triotic cu care naţiunea vé sărbătoresce astădi; dar nu

încetaţi de a vede în stégul vostru talismanul, care vă în

démnă a păstrà cu cea mai mare sfinţenie simțemîntul de

datorie şi disciplină.

Sunt sigur dar că, şi de acum înainte, ori-unde datoria

vë va chemà, veţi fi un esemplu de ordine şi disciplină,

mai cu semă aducéndu-vë aminte că inima Mea este cu

voi şi că nu am mai mare fericire decât acea de a vă

dice: Vă mulţumesc, copii!

Cu mîndrie Mě pun acum în capul vostru, spre a intrà

în capitala ţării, unde poporul recunoscător vé aştéptă cu

nerăbdare să vă arate dragostea şi iubirea sa.

ADa/ în A3ucuresci, astă 8 (2o) Octomre v878.

(CAROL.

La felicitările Primarului capitalei şi ale delegațiunilor din

districte, conduse de Ministrul de Interne, Alteţa Sa Serenisimă

răspunde:

r

-1,Dragostea şi bucuria, cu care capitala şi ţéra întré
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prin delegaţii săi, primesc astădi armata, este cea mai

frumósă răsplătire pentru tot ce ea a răbdat pe câmpiile

din Bulgaria.

In numele bravilor oşteni,vă mulţumesc din tótă inima

pentru strălucita întîmpinare ce le faceţi şi pentru cu

vintele pline de patriotism ce Ne-aţi adresat.

Da, mîndră pâte fi ţéra de fiii săi! Cu încredere ai

mers la luptă, ca voinici sa întors!!! De aci înainte fie

liniştită scumpa nőstră patrie: un popor care şi-a vărsat

sângele pentru independenţa sa, cu eroism va luptă ca

să întărescă şi să trăiască iubita nőstră Românie de sine

stătătóre!

La felicitările ce-I adreséză în numele armatei Ministrul de

Răsboiü, Alteţa Sa Serenisimă răspunde:

Sunt adînc mişcat de cuvintele ce-Mi adresaţi în nu

mele armatei şi vă mulţumesc din inimă pentru sentimen

tele ce-Mi exprimaţi. Amintirea acestei mari şi frumóse

dile va rămâné neştérsă în inimile nőstre.

Astădi, armata este mîndria ţării; să facem să se păs

treze încrederea ce naţiunea şi-a pus în ea şi care pen

tru noi este un noi şi puternic îndemn pentru desvolta

rea ei.

Sunt fericit a vă vedépe toţi împrejurulMe,şi vă ex

prim satisfacţiunea Mea pentru tot ce aţi făcut în acestă

memorabilă epocă, pe care am trecut-o cu succes.

Alteţele Lor Serenisime întrunesc 400 de soldaţi răniţi la un

prând în grădina de la Cotroceni.

Alteţa Sa Serenisimă adreséză Primarului capitalei următrea

scrisóre:

Domnule Primar,

Primirea frumósă ce Bucurescii a făcut armatei a fost

Trei deci de ani de Domnie. 33

Oct.
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11 (23)
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demnă de capitala României, demnă de cei ce sărbăto

riaú, demnă de cei sărbătoriţi!

Tóte treptele poporaţiunii bucurescene sa întrecut spre

a bine-primi pe acei ce a realțat atât de sus numele

şi drapelul României.

Este o datorie sfîntă pentru Mine de a rugă pe Con

siliul comunal, de a te rugă pe D-Ta în deosebi, să fiţi

pe lângă Bucuresceni organul recunoscinţei armatei, or

ganul recunoscinței Mele şi a Dómneipentru simțemintele

de devotament ce cu acestă ocasiune Mi-a exprimat Mie

şi prea iubitei Mele soţii.

IDiua de 8 Octombre va fi de acum o dată neştérsă în

analele României, va rămâné neştérsă în inima Mea.

- Al D-Tale afecţionat

CAROL.

A3ucuresci, rr Octombre zS78.

Se promulgă legea,prin care se pune la disposiţiunea Guver

nului un milion de lei pentru luarea în posesiune a Dobrogei.

Puterile mari europene recunosc Domnului României titlul

de Alteţă Regală pentru Sine şi pentru toţi succesorii Săi din

Casa Domnitre actuală.

Alteţa Sa Regală Domnul primesce în audienţă oficială pe

Baronul Stuart, Ministru reşedinte rus la Bucuresci.

Alteţa Sa Regală Domnul primesce în audienţă oficială pe

Comitele Hoyos, Trimis extraordinar şi Ministru plenipoten

țiar al Austro-Ungariei la Bucuresci.

Demisionând d-l G. Chiţu din Cabinet, d-l I. C. Brătianu,

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministrul Lucrărilor

publice, e însărcinat cu interimul Ministeriului Cultelor şi al

Instrucţiunii publice.

Alteţa Sa Regală inspectéză regimentul permanent de călăraşi,

care plécă din capitală pentru a luă garnisna în Dobrogea.

Alteţa Sa Regală remite Impăratului Austriei marele cordon

al ordinului «Stéua României .

D-l N. Catargiu e numit Comisar al Dobrogei. Monito

rul Oficial, publică numirile funcţionarilor administrativi pen

tru Dobrogea.
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Alteţa Sa Regală adreséză poporaţiunii dobrogene următârea

proclamaţiune :

NOI CAROL I,

Prin graţia lui Dumnedeú şi voinţa naţională, Domn al

Românilor.

La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

Locuitorilor Dobrogei,

Marile Puteri europene,prin Tractatul din Berlin, a unit

ţéra vóstră cu România.

Noi nu intrăm în hotarele véstre, trase de Europa, ca

cuceritori; dar, o sciţi şi voi, mult sânge românesc s'a vër

sat pentru desrobirea popérelor din drépta Dunării.

Locuitorilor de ori-ce naţionalitate şi religiune, Dobrogea,

vechia posesiune a lui Mircea-cel-Bătrân şi a lui Ştefan

cel-Mare, de astăqi face parte din România. Voi de acum

atârnaţi de un Stat, unde nu voinţa arbitrară, ci numai

legea desbătută şi încuviinţată de naţiune, hotărasce şi

ocârmuesce. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale ome

nirii: viéţa, onórea şi proprietatea, sunt puse sub scutul

unei Constituţiuni pe care ne-o rîvnesc multe naţiuni stră

ine. Religiunea véstră, familia véstră,pragul casei véstre

vor fi apărate de legile néstre, şi nimeni nu le va puté

lovi fără a-şi primi legiuita pedépsă.

Locuitorilor musulmani, dreptatea României nu cunsce

deosebire de ném şi de religiune. Credinţa véstră, fa

milia véstră vor fi apărate de o potrivă ca şi ale creşti

nilor. Afacerile religiunii şi ale familiei vor fi pentru voi

încredinţate apărării muftiilor şi judecătorilor aleşi din

némul şi legea véstră.

Şi creştini şi musulmani, primiţi dar cu încredere au

torităţile române; ele vin cu anume însărcinare de a pune

capăt dureróselor încercări prin cari aţi trecut, de a vin

decà ranele răsboiului, de a apără persna,averea şiinte

resele véstre legiuite,în sfîrşit de a vă desvoltà buna stare

morală şi materială.

Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă che

Nov. 14 (26)
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Nov. 14 (26) mare decât de a menţiné ordinea şi, model de disciplină,

de a ocroti pacinica véstră vieţuire.

Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pen

tru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii.

In curînd provincia véstră, pe calea constituţională,va

primi o organisaţiune definitivă, care va ţiné sémă de tre

buinţele şi de moravurile véstre, care va aşezà pe temelii

statornice posiţiunea vstră cetăţenéscă. Până atunci, au

torităţile române au ca întâie îndatorire de a cercetà şi în

destulă trebuinţele véstre, de a îngriji de bunul vostru

traiü, de a vă face a iubi ţéra la a căreia srtă de acum

este lipită şi srta vóstră.

Ca întâie dovadă a părintescii Nóstre îngrijiri pentru

voi, a dorinţei Nóstre de a uşurà greutăţile véstre, Noi

desfiinţăm dijma de ori-ce natură pentru anul 1879. De

la 1 Ianuarie 1880, ea va fi înlocuită printr'o dare bă

néscă mai dréptă şi mai uş6ră pentru agricultori.

Emlécul (imposit pe capitalul imobiliar din oraşe şi

sate), impositul pe venitul imobiliar din oraşe, temetuatul

(impositul de 3 la sută asupra lucrului agricultorilor şi

meşteşugarilor), impositul asupra chiriei cărciumelor, cafe

nelelor, băcăniilor, hanurilor, tte aceste se vor preface

de la 1 Ianuarie 1879 într'o dare bănéscă mai uş6ră şi

mai dréptă; iar bedelul (imposit pentru scutirea din ar

mată), darea entizab (taxa de 2 şi jumătate la sută pe

vîndarea vitelor) şi taxa pe mori se desfiinţéză cu totul.

Şi dar, chemând bine-cuvîntarea Celui A-Tot-Puternic,

în numele şi cu învoirea Europei, Noi luăm astăqi în stă

pânire provincia Dobrogea, care devine şi este ţéră ro

mână, şi trimiţându-vă Domnésca Nóstră salutare,vă urăm

ca acéstă qi să devie pentru acestă nouă parte a Româ

niei începutul unui viitor de pace şi de înflorire, începu

tul bunului trai şi al înfrăţirii între fiii aceleiaşi ţări.

Datu-s'a în Brăila, la 14 Noembre, anul graţie 1878

şi al 13-lea al Domniei Nôstre. -

(ARC)I.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru al Agriculturii,

Comerciului şi Lucrărilor publice şi ad-interim la Culte şi In
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strucţiune publică, I. C. Brătianu;Ministrul Afacerilor străine,

M. Kogălniceanu; Ministrul de Interne, C. A. Rosetti; Mi

nistrul Finanţelor, I. Câmpineanu; Ministrul Justiţiei, Eug.

St a tescu.

Alteţa Sa Regală merge la Brăila ca să trécă în revistă

trupele destinate pentru garnisénele Dobrogei. La felicitările

Primarului oraşului, de care este întîmpinat, Alteţa Sa Re

gală réspunde:

Sunt fârte simţitor de frumésele cuvinte ce-Mi adresaţi

în numele oraşului Brăila, şi vé mulţumesc. Am venit cu

atât mai mare bucurie în mijlocul D-Vóstre, cu cât astădi

se va împlini sub ochii voştri un mare act, care va fi în

scris în istoria nőstră. Anexarea Dobrogei la România va

deschide un nou isvor de înflorire scumpei nőstre ţări, şi

sunt convins că Brăila, prin importanţa sa comercială,va

luà ast-fel un mare avînt de viéţă şi prosperitate.

Vă mulţumesc şi în numele Dómnei pentru simțemin

tele de iubire ce-I exprimaţi. Ea scie tot ce damele din

Brăila a făcut pentru răniţi, şi Noi amîndoi le mulţumim

pentru patriotismul şi abnegaţiunea ce a arătat în acest

mare răsboi.

La felicitările Comitetului permanent al judeţului, Alteţa Sa

Regală răspunde:

Vă mulţumesc pentru cuvintele bine simţite cu cari Mě

întîmpinaţi. Intâia bombă care a cădut în oraşul Brăila

a fost semnalul răsboiului, şi bateriile din Calafat au rés

puns în aceeaşi di. Prin luptele de peste Dunăre sa întărit

independenţa şi mărirea ţării; astădi trecem Dunărea pen

tru a doua 6ră, însă în pace şi linişte, spre a luâ în po

sesiune o ţéră pe care armata prin vitejia sa a câştigat-o

pe câmpiile Bulgariei.

1878

Nov. 14 (26)
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Nov. 14 (26) Alteţa Sa Regală adreséză armatei urmatorul Inalt Ordin

de li:

Ostaşi,

Marile Puteri europene, prin Tractatul din Berlin, a unit

cu România Dobrogea, posesiunea vechilor noştri Domni.

Astădi, voi puneţi piciorul pe acest pămînt, care re

devine ţéră română.

Voi nu intraţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca

amici, ca fraţi ai unor locuitori cari de acum sunt con

cetăţenii voştri.

Ostaşi, în noua Românie, voi veţi găsi o poporaţiune

in cea mai mare parte română. Dar veţi găsi şi locuitori

de alt ném, de altă religiune.Toţi aceştia, devenind mem

bri ai Statului român, au drept de o potrivă la protec

ţiunea, la iubirea véstră.

Intre aceştia veţi aflà şi poporaţiuni musulmane, a cărora

religiune, familie, moravuri se deosibesc de ale nőstre.

Eú cu dinadins vë recomand de a le respectă.

Fiţi în mijlocul noilor voştri concetăţeni ceea ce aţi

fost până acum şi în timp de pace ca şi pe câmpul de

onóre, ceea ce cu mîndrie constat că vă recunâsce astădi

Europa întrégă, adecă model de bravură şi de disciplină,

apărătorii drepturilor României şi înainte mergătorii le

galităţii şi civilisaţiunii europene.

Cale bună dar, ostaşilor, şi Dumnedeú să vë protégă!

Cugetările Mele cele mai afectuse sunt nedespărţite

de voi.

Să trăiască România!

MDat în Brăila, la 1 / Voembre anul 1878.

CAROL.
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Se deschide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitóre prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

După o scurtă întrerupere, lucrările D-Vóstre legislative

reîncep la terminul prevăqut de Constituţiune.

Concursul D-V6stre, pururea bine primit, Ne este astăqi

mai trebuitor decât ori-când.

Mulţumită hotărîrii unanime a marilor Puteri europene

de a asigură pacea lumii prin aplicarea sinceră a Tracta

tului din Berlin, resbelul nu ne mai ameninţă şi România

póte acum a-şi întrebuinţă iarăşi activitatea în desvoltarea

îmbunătăţirilor sale din lăuntru.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

România a intrat astăqi cu deplinătate în familia Sta

telor de sine stătătre.

Independenţa sa este astădi recunoscută de întréga Eu

ropă.Tóte marile Puteri ne dau necontenit dovedi de buna

lor voinţă şi de viul interes ce pîrtă la desvoltarea şi în

tărirea Statului român în nouële condiţiuni ce i s'aú creat

prin actul internaţional de la Berlin.

Delegatul României lucréză alăturea cu delegaţii ma

rilor Puteri în sînul Comisiunii europene, căreia este în

credinţată libertatea şi îmbunătăţirea navigaţiunii marelui

nostru fluvii -

Autorităţile néstre şi armata română, sub ochii Mei, a

trecut eri Dunărea spre a luă în posesiune Dobrogea, care

prin Tractatul din Berlin s'a anexat României.

Organisaţiunea provisorie a acestei nouă provincii este

în cale de a fi îndeplinită.

Puterile limitrofe al regulat representațiunea lor diplo

matică pe lângă Statul român în conformitate cu noua

situaţiune a României independente. Noi am răspuns cu

reciprocitate.

In deosebi simt mulţumirea de a vă anunţă, că relaţiu

nile Mele cu Maiestatea Sa Imperatorele Otomanilor s'aú

1878

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) restatornicit pe piciorul unei depline amiciţii şi conform

cu prerogativele Statelor independente.

Am ferma convicţiune că şi cele-lalte mari Puteri vor

urmà în curînd esemplului Statelor limitrofe.

Grabnica şi oficiala statornicire a relaţiunilor diploma

tice între aceste State şi între România atârnă parte şi

de D-V6stre.

In adevăr, in ultima sesiune extraordinară, D-Vóstre,

patriotic şi înţelept, aţi primit Tractatul din Berlin în téte

disposiţiunile sale privitre la România.

Ceea ce erà de competenţa D-Vóstre aţi făcut, aţi înde

plinit. Mai aparţine însă D-Vóstre de a pune, conform cu

Constituţiunea nőstră, ţéra în posiţiune de a-şi da acele

Camere de revisiune, cărora singure revine modificarea

articolelor constituţionale.

Implinind D-Vóstre şi acéstă ultimă îndatorire cu aceeaşi

lealitate care a presidat la téte lucrările D-Vóstre,am ferma

convicţiune că vor dispăré ori-ce greutăţi la statornicirea

relaţiunilor diplomatice ale tuturor marilor Puteri cu Sta

tul român.

Ast-fel, pe calea constituţională, D-Vóstre veţi pune în

curînd ţéra în posiţiune de a corespunde la aşteptările

Europei, la interesul moral care înşişi Românii îl au de

a face să dispară din Constituţiunea nőstră principiul ne

mai potrivit cu luminile secolului, acela al neegalităţii

politice pentru causă de religiune.

In intervalul împlinirii procedurii ce Constituţiunea nő

stră prevede în acestă materie, activitatea D-V6stre nu

va rămâné zădărnicită. Dimpotrivă, ea va fi reclamată

de mai multe reforme ce imperios trebuie a fi introduse

în deosebitele ramure ale serviciului public.

Cu tóte greutăţile politice prin cari am trecut în mij

locul unei mare resbel, mulţumită energiei naţiunii, a des

voltării resurselor nstre şi a economiei ce a presidat la

cheltuieli, starea nőstră finanţiară este bună, mai bună de

cât ea erà în ultimii noştri ani de pace. Acesta veţi con

statà-o cu ocasiunea studiării situațiunii finanţiare.

Legea comunală, care se aştéptă de ţéră cu o legitimă

nerăbdare, este dejà în parte votată. D-V6stre nu veţi voi

a lăsà necompletă lucrarea începută,
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Prin bravura, prin abnegaţiunea ce mai cu deosebire a

arătat poporaţiunea nőstră rurală în timpul resbelului, ea

a dobândit titluri nouă la tîtă îngrijirea D-V6stre.

Pentru desvoltarea bunei stări a acestei poporaţiuni, care

în timp de pace este însăşi bogăţia Statului, iar în timp

de resbel a fost fala naţiunii române, este neapărat de a

se votà mai multe legi şi instituţiuni economice.

Mai presus de tte, D-V6stre vé veți grăbi de a înzestrà

ţéra cu justiţia poporală, cu legea organisaţiunii judecăto

riilor de pace, al căreia proiect vi s'a presentat încă din

sesiunea trecută de Ministrul de Justiţie.

Tot de-odată, pentru a se stabili mai bine echilibrul pu

terilor în Stat şi a se da justiţiabililor mai mari garanţii

de o bună şi nepărtinitre justiţie, este, cred, neapărat ca

principiul inamovibilităţii să fie întins şi la cele-lalte trepte

judecătoresci şi ca responsabilitatea magistratului inamo

vibil să devie o realitate pentru toţi, de sus până jos.

In acest sens, Ministrul de Justiţie vă va presentà în se

siunea acesta un proiect de lege, care se recomandă la tîtă

seriósa D-Vóstre atenţiune.

Experienţa dobândită pe câmpul de bătaie ne-a arătat

îmbunătăţirile cari se reclamă de organisaţiunea puterii

nőstre armate. Pentru grabnica întroducere a acestor îm

bunătăţiri, Eü contez pe patrioticul D-V6stre zel.

Guvernul Meu de mai mult timp are pregătite proiec

tele de legi pentru cruţarea pădurilor şi pentru esploa

tarea minelor. N'am nevoe de a vă desfăşură cât este de

necesar pentru interesele néstre economice, ca cu o oră mai

înainte aceste proiecte să se prefacă în legi positive.

Grabnica unire a sistemului căilor nstre ferate cu calea

ferată Cernavoda-Küstendje este imperios reclamată de

interesele néstre politice şi comerciale. Ministeriul va su

pune maturei D-Vóstre chibzuiri cuvenitul proiect de lege

întru acesta.

In fie-care sesiune D-Vóstre aţi dat un patriotic şi energic

concurs răspândirii instrucţiunii publice, atât de trebuin

ciósă pentru desvoltarea forţelor intelectuale şi morale ale

naţiunii. Am ferma convicţiune că, şi în acestă sesiune,şc

lele nőstre vor găsi în D-Vóstre puternici sprijinitori.

1878

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Cum vedeţi, înaintea D-Vóstre se desfăşură o câmpie în

tinsă de activitate şi de folositóre lucrări. D-Vóstre şi astă

dată, ca tot-deauna, vă veţi arătă demni de frumsa mi

siune ce vă este încredinţată, acea de a satisface trebuin

ţele naţionale, morale şi materiale ale iubitei nstre ţéri.

In timpul legislaturii D-V6stre, mari şi europene eveni

mente s'aú petrecut la hotarele şi în lăuntrul României.

Deşi cu crude sacrificii, naţiunea română a eşit însă din

mijlocul acestor grave evenimente mai liberă, mai puter

nică şi mai stimată decât tot-deauna.

D-Vóstre aţi luat parte la aceste evenimente. D-Vóstre aţi

săvîrşit mari fapte: aţi proclamat şi întemeiat independenţa

Statului român,aţi sprijinit cubărbăţie şi cu demnitate drep

turile néstre naţionale. Prin eroismul soldaţilor noştri pe

câmpul de bătaie, prin abnegaţiunea şi sacrificiile de tot

felul ale fiilor acestor ţări, prin luminatul şi patrioticul

D-Vóstre concurs, România şi-a redobândit astăqi între na

țiuni locul,pe care odinićră-l aveà, în timpurile de mărire

ale istoriei sale. Meritul acestui însemnat eveniment revine

în mare parte D-Vóstre.

Fiţi dar siguri că, precum posteritatea nu va uità marele

acte ce s'au săvîrşit în qilele néstre, asemenea istoria nu

va şterge de pe paginele sale numele acelora cari au îm

preună-lucrat la îndeplinirea lor!

Am dar credinţa că D-V6stre, precum aţi bine-început,

precum aţi bine-percurs, asemeneaveţi bine-săvîrşi cariera

D-Vóstre legislativă.

Şi dar,urândbun succes activităţii D-Vóstre, rogpeDum

nedeü casăbine-cuvinteze lucrările D-V6stre parlamentare,

pentru binele şi prosperitatea mumei nőstre comune, iu

bita nőstră Românie.

Sesiunea ordinară a Camerelor legislative este deschisă.

(CAROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, Ministru al Agriculturii,

Comerciului şi Lucrărilor publice şi ad-interim la Culte şi In
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strucţiune publica, I. C. Brătianu; Ministrul Afacerilor străine,

M. Kogălnice amu; Ministrul de Interne, C. A. Rosetti; Mi

nistrul Finanţelor, I. Câmpineanu; Ministrul Justiţiei, Eug.

Stătescu.

Bucuresci, 15 Noembre 1878.

Comisiunea însărcinată cu luarea în posesiune a Dobrogei

sosesce la Tulcea şi e primită cu vii aclamațiuni din partea

poporaţiunii.

Demisionând d-l C. A. Rosetti din Cabinet, d-l Micha il

Kogălniceanu, Ministrul Afacerilor străine, e însărcinat cu

interimul Ministeriului de Interne.

Armata română,sub comanda Generalului Anghelescu,so

sesce în Dobrogea.

Cetăţenii din Tulcea trimit o adresă de omagiu Alteţei Sale

Regale.

Se deschide sesiunea ordinară de tâmna a Sfîntului Sinod.

Drapelul naţional se arboréză pe palatul administrativ din

Tulcea în mijlocul aclamaţiunilor poporaţiunii.

Ministeriul demisionéza. Noul cabinet (al XIV-lea) se for

méză ast-fel: I. C. Brătianu, Preşedinte de Consiliu, Interne

şi ad-interim Rasboiu; D. A. Sturdza, Finanţe; Ioan Câm

pineanu, Afaceri straine; Eug. Stătescu, Justiţie; Mich a il

Phe rechi de, Lucrări publice; G. Cantili, Culte şi Instruc

țiune publică.

Cu ocasiunea primei aniversări a căderii Plevnei, Alteţa Sa

Regală adreséză armatei următorul Înalt Ordin de li:

Ostaşi,

Este astădi un an de când vitejia şi răbdarea véstră

învinse tóte primejdiile, tóte greutăţile, şi voi intrarăţi bi

ruitori în Plevna. Acéstă măréţă di trebue să rămână ne

ştérsă din inimile véstre, neştérsă din paginele istoriei 6stei.

Aţi védut cu câtă mîndrie, cu câtă veselie şi recuno

scinţă va primit ţéra când v-aţi întors din luptă;în tóte

oraşele, în tóte satele a fost sărbătóre; dar mai ales capi

tala, inima ţării, va arătat cât naţiunea scie să preţuiască

folósele ce ea a dobândit cu sângele vostru şi că iubirea

ei se va întinde şi mai mult de aci înainte asupra véstră.

1878

Nov. 15 (27)

17 (29)

18 (30)
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25 (7)

28 (10)
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1878

Nov. 28 (10)

Doc. 3 (15)

9 (21)

Ostaşi, în solemna di de astădi, fiecare din voi să mul

ţuméscă A-Tot-Puternicului că a întărit braţul său spre a

apërà patria şi să-şi facă făgăduinţa, că ori-când ţéra va

avé trebuinţă de voi, ea vé va găsi ca la Plevna şi pe

Mine în capul vostru.

ADat în Bucuresci, astăi 28 Voemure zS78.

CAROL.

Alteţa Sa Regală primesce în audienţă oficiala pe Suleiman

Bey, Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al Sulta

nului la Bucuresci.

Alteţa Sa Regală, primind Adresa Senatului, respunde:

Inalt Prea Sfinte Părinte,

Domnilor Vice-Preşedinţi,

Domnilor. Senatori,

Cu o deosebită plăcere am ascultat cuvintele măguli

tóre ce Senatul adreséză armatei; ca Şef al ei şi ca Domn

al ţării, vă mulţumesc din suflet pentru sentimentele ce

Ne exprimaţi.

Ultimul răsboiu a fost ocasiunea pentru ţéră de a da

Europei convingerea, pe care Eu de la început am avut-o

despre valórea ei. Am fost îndoit fericit de a Mě aflà

în acestă ocasiune în capul bravei nőstre armate.

Mult timp sa credut în afară, din causa necunoscinței

cestiunilor néstre interióre, că am fi animaţi de un spirit

de intoleranţă religisă. Constat cu mulţumire că ţéra,

prin representanţii ei, se arată hotărîtă a face să dispară

acéstă eróre şi regret că împrejurările par a-i impune

hotărîrea sa. Acum naţiunea română va fi admisă de toţi

la locul ce merită în opiniunea lumii, căci a probat prin

vitejia sa că pte sta alături cu naţiunile cele mai valo

róse şi, prin principiile sale, că împărtăşesce credinţele şi

aspirațiunile lumii civilisate.
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Inalt Prea Sfinte Părinte,

Domnilor Vice-Preşedinţi.

Domnilor. Senatori,

Dacă D-Vóstre v-aţi adus aminte şi cu acstă ocasiune

de armată şi de Căpitanul său, împlinesc din parte-Mi

o plăcută datorie reamintind că folósele de cari vorbiţi

nu sa putut dobândi decât cu puternicul D-Vóstre con

curs şi cu devotamentul D-Vóstre patriotic.

Pot adăogà că, cu acestămare ocasiune, saputut constată

că dacă Senatul este menit, prin condiţiunile constituirii

sale, a menţiné naţiunea pe calea prudenţii şi a înţelepciunii,

acésta însă nu l'a oprit ca în momente de grele încer

cări să se arate plin de curagiü şi de decisiune.

Sunt încredinţat că ne vom întîlni tot-deauna în acelaşi

simțemînt de devotament către patrie, spre a săvîrşi îm

preună marea operă de desvoltare şi de întărire la care

suntem chemaţi a conlucră.

Primiţi, Inalt Prea Sfinte Părinte şi Domnilor Senatori,

din partea Dómnei şi a Nóstră, expresiunea Inaltei Nóstre

gratitudini pentru urările ce Ne faceţi.

Alteţa Sa Regală, primind Adresa Adunării Deputaţilor, răs

punde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Suntem adînc mişcaţi de simțemintele ce exprimaţi

armatei şi Tronului, pentru sfinţenia cu care în ultimul

răsboiü şi-a împlinit datoria,în realisarea celei mai scumpe

aspiraţiuni a naţiunii române.

Ceea ce a creat României o posiţiune politică, ce nu

i se mai contestă astădi în Europa, este că, deşi învăluită

de evenimentele cele mai complicate, deşi înconjurată

Dee.

1878
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de încercările cele mai crude, totuşi a străbătut cu succes

prin acest cerc de pericole de tot felul, fără a şovăi un

moment şi fără a face un pas greşit, care ar fi putut

să-i compromită chiar existenţa.

Constatăm cu fericire, Domnilor, că sacrificiile şi încer

cările la cari cu toţii am fost supuşi, departe de a ne obosi

şi a ne sdruncină, a contribuit din contră a ne întări,

a ne oţeli, a ne lămuri ideile nőstre şi a ne da mai multă

unitate de acţiune; probă despre acesta este unanimi

tatea cu care sa votat răspunsul D-Vóstre, ce cuprinde

însăşi programa lucrărilor spre cari are a se îndreptă

acum activitatea naţională.

Evenimentele ce naţiunea a străbătut întăresc şi mai

mult în sufletul Nostru credinţa ce am avut despre vii

torul acestei ţări, din diua când am pus piciorul pe pă

mîntul ei. Din faptele săvîrşite, marile Puteri vor dobândi

convingerea că Statul român, pe care ele l’aú admis

în familia lor ca un element al echilibrului europén,

răspunde în adevăr acestei mari chemări şi va fi o con

diţiune de siguritate şi de linişte pentru puternicii săi

vecini.

Votul dat pentru a doua 6ră de mai unanimitatea Re

presentațiunii naţionale, afirmând voinţa de a se conformà

disposiţiunilor ce ne privesc din Tractatul de la Berlin, nu

mai péte lăsà Europei îndoiala că acesta este în adevăr

simțemîntul naţiunii întregi, şi va face astfel să dispară

ori-ce umbră de bănuială şi ori-ce prejudecată ar mai fi

existat despre ţéra nőstră.

Suntem încredinţaţi că prudenţa, spiritul de conciliare

şi unitatea de acţiune, ce va ajutat până acumîn reali

sarea unor mari fapte, vă vor asigură acelaşi succes în

viitor ; numai ast-fel ranele lăsate de încercările la cari
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am fost expuşi se vor vindecà, interesele societăţii néstre Dec. 10 (22)

vor fi bine îngrijite şi se va puté săvîrşi opera ridicării

şi întăririi României, cu acelaşi succes cu care a fost

începută.

Pe acéstă cale Mě veţi găsi, Domnilor,totdeauna ală

turi cu D-Vóstre, gata la lucru şi la sacrificii.

Dómna, care în timpul pericolelor a împărtăşit tóte

simțemintele şi tóte îngrijirile Nóstre, Se unesce adi cu

Noi spre a vă exprimă, Domnule Preşedinte şi Domnilor

Deputaţi, viile Nóstre mulţumiri pentru căldurósele urări ce

Ne adresaţi, şi spre a dice împreună cu toţii: Trăiască

România!

Se dă sancţiunea Domnéscă convenţiunii comerciale cu El- » 13 (25)

veţia.
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ANUL 1879

La felicitările de anul nou presentate la Metropolie de Con

siliul de Ministri, Alteţa Sa Regală răspunde:

Sunt fórte mişcat de sentimentele şi de felicitările căl

duróse ce-Mi exprimaţi. Să dea Dumnede ca anul în

care intrăm să fie plin de fericire şi de prosperitate pen

tru scumpa nőstră patrie. Ne mai rămân şi în anul acesta

multe dificultăţi de învins; însă unindu-ne cu toţii, sunt

sigur că vom trece peste dînsele şi vom asigură ast-fel

României o pacinică desvoltare. Contez şi în viitor pe

concursul D-Vóstre.

Colonelul N. Dabija e numit Ministru de Răsboiü.

Intre Rusia şi România se nasc mari divergenţe cu privire

la Arab-Tabia.

Principele Domnitor deWal de ck şi Pyrmont, însoţit de

fiica sa, Principesa Paulin a, sosesc la Bucuresci.

Guvernul presinta Corpurilor legiuitére proiectul de lege

pentru modificarea articolului 7 din Constituţiune.

Mareşalul Mac-M ah on demisionéză şi Jules Grévy e ales

Preşedinte al Republicei francese.

Un detaşament de 6ste română ocupă înălţimile de la Arab

Tabia.

Alteţa Sa Regală, împreună cu Principele Domnitor deWal

de ck şi Pyrmont,inspectéză la casarma Sf. Gheorghe regi

mentul 1 de roşiori şi o companie din batalionul 2de vînători.

Guvernul fixéză primul budget al Dobrogei pe anul 1879 cu

3.250.000 lei la venituri şi 3.115.512 lei 84 bani la cheltuieli.
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Alteţa Sa Regală primesce în audienţă biuroul Societăţii sciin

ţelor medicale şi acceptă protectoratul asupra acestei societăţi.

Alteţa Sa Regală, împreună cu Principele Domnitor deWal

de ck şi Pyr mont, inspectéză şcóla militară de infanterie şi

cavalerie.

Faţă cu energica protestare a Rusiei, Guvernul român e silit,

spre a evità conflicte, să retragă detaşamentul de 6stedinpunctul

Arab-Tabia.

Se promulgă legea pentru menţinerea şi esecutarea art. 7

din legea rurală de la 1864.

Principele Domnitor de Waldeck şi Pyrmon t visitéză Mu

seul şi Biblioteca naţională.

Principele Domnitor de Walde ckşi Pyrmon t visitéză bi

blioteca şi colecţiunile Societăţii Academice Române.

Principele Domnitor deWaldeck şi Pyrmon t visitéză spi

talul Filantropia.

Principele Domnitor de Waldeck şi Pyrmont se întórce

la Arolsen.

Alteţa Sa Regală, asistând la inaugurarea fabricei de chibri

turi, rostesce următérele cuvinte:

Asist cu o plăcere atât mai mare la inaugurarea acestei

fabrice, că ea va deschide o nouă ramură industriei na

ționale, care este chemată a deveni un isvor de bogăţie

pentru ţéra nőstră. Urez din tótă inima ca acestă lau

dabilă intreprindere să se desvolte şi să prospere şi

silinţele D-Vóstre să fie ast-fel încununate de un deplin

SUICCGS.

Ruşii părăsesc Adrianopole şi flota englesă se retrage din

Marea de Marmara la Malta.

Adunarea Deputaţilor admite în principiu, cu 71 contra 19

voturi, necesitatea modificării art.7 din Constituţiune. In iua

următóre se alătură şi Senatul, cu 41 contra 6voturi, la acestă

hotărîre.

Se promulgă convenţiunea Uniunii postale universale înche

iată la Paris în 1 Iunie 1878.

P. S. Sa Iosif, Episcopul Huşilor, e confirmat în scaunul

de Episcop al eparchiei Dunării-de-jos.

Se promulgă legea judecătoriilor comunale şi de ocle.

Principele moştenitor Gustav al Suediei şi Norvegiei so

sesce în Bucuresci.

Trei leci de ani de Domnie. 34
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Se promulgă legea pentru construcţiunea căiei ferate Mără

şesci-Buzéü.

Se promulgă legea pentru numirea profesorilor la gimnasii,

licee şi şcle profesionale.

Principele moştenitor al Suediei şi Norvegiei plécă la Con

stantinopole.

Cu ocasiunea investiturii PP. SS. LL. Părinţilor Melchi

sedec, ales Episcop la eparchia Romanului, Calinic, ales

Episcop la eparchia Huşilor, Iosif, ales Episcop la epar

chia Dunării-de-jos, Alteţa Sa Regală rostesce următérele cu

vinte :

Prea Sfinţiţi. Părinţi,

Mulţumesc Prea Sfinţiilor Vóstre pentru căldurósele urări

ce faceţi atât Dómnei cât şi Mie cu ocasiunea acestei so

lemnităţi, care-Mi umple inima de mîndrie, ca una ce con

sacră nisce vechi tradiţiuni ale bisericii române.

Prea Sfinte Episcop al Romanului, luând administra

țiunea spirituală a eparchiei Prea Sfinţiei Tale, am ferma

convicţiune căvei sci a conservă antica ei splendóre acestei

sfinte Episcopii, care a fost odată reşedinţă de Metropolit

şi care a adăpostit în sînul său pe unele din cele mai

mari figuri ale bisericii române. Marele colegii nu puteà

să alégă mai bine decât în persona Prea Sfinţiei Tale

pe demnul succesor al Episcopului Dositei şi al mai multor

ilustraţiuni eclesiastice, cari prin devotamentul lor către

ţéră, prin cucernicia şi prin pietatea lor creştină, a sciut

să înalţe prestigiul bisericii naţionale şi să inspire pop

relor o nestrămutată iubire pentru patrie şi pentru ro

mânism. Nu mă îndoesc, că întocmai ca ilustrii Prea Sfin

ţiei Tale predecesori şi inspirându-te de la aceste măreţe

şi nobile esemple, vei înfrânge töte dificultăţile şi vei pă

stori mult timp şi cu fericire turma eparchiei Prea Sfinţiei

Tale, la a căreia cârmă te-a chemat Inaltul cler şi Re

presentațiunea naţională.
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Prea Sfinte Părinte al Episcopiei de Huşi, naţiunea te-a

însărcinat cu administraţiunea uneia din cele mai vechi

eparchii ale României. Primesce cu mîndrie cârja păsto

riei, pe care cu multă fală a purtat-o Metropolitul Venia

min, cel ce prin faptele sale pise a ilustrat acestă antică

şi sfîntă Episcopie şi al cărui nume venerat, strălucind

cu atâta splendóre peste dînsa, a rămas adînc întipărit

în inima tuturor Românilor. Care misiune péte fi mai sfîntă

decât acea de a lumină poporul prin învăţămîntul pre

ceptelor Mântuitorului, de a-i înobili inima predicându-i

morala evangelică? Sunt pe deplin convins că vei fi tot

deauna alături cu naţiunea şi că, printr-o administraţiune

de adevărat păstor al turmei lui Christos, vei susţinépre

stigiul şi demnitatea bisericii şi a clerului şi vei face din

fiii sufletesci ai Prea Sfinţiei Tale nisce buni creştini şi

cetăţeni devotaţi intereselor naţionale. Îţi urez, Prea Sfinte

Părinte, ani mulţi şi fericiţi, şi Dumnedeü Cel A-Tot-Pu

ternic să te ajute în împlinirea sfintei şi înaltei misiuni ce

ţi sa încredinţat.

Incredinţânduţi, Prea Sfinte Părinte al Episcopiei Du

nării-de-jos, toiagul pastoral al acestei eparchii, nu Mi ascund

dificultăţile pe cari Prea Sfinţia Ta le vei întîmpină în acestă

stîntă şi înaltă misiune. Vei avé a administrà o nouă pro

vincie, pe care A-Tot-Puternicul, bine-cuvîntând sacrifi

ciile făcute şi sângele vărsat de Români, a redat-o patriei

comune. Constatând cu plăcere eminentele calităţi ce te

disting, înaltele şi variile Prea Sfinţiei Tale cunoscinţe, nu

Mă îndoesc un singur minut, că prin blându-ţi caracter,

prin nobilele şi românescile simțeminte cari te animă,vei

predicà mulţi ani cu fericire cuvîntul lui Dumnedeü, pacea

şi iubirea evangelică, vei semănâ şi vei întinde pe pămîn

tul Dobrogei sămînţa românismului, insuflând în inimile

1879

Mart. 24 (5)
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noilor noştri concetăţeni spiritul de concordie şi de în

frăţire, sentimentele de devotament şi de iubire pentru

scumpa nőstră patrie.

AlteţaSa Regală adreséză Preşedintelui Consiliului de Ministri

următórea scrisre :

Scumpul Meă Preşedinte al Consiliului de Ministri,

Camerele legiuitóre, cari sunt în ajun de a se despărţi,

aú străbătut în timpul legislaturii lor mari şi pentru ţéră

însemnate împrejurări. Părtaşe împreună cu naţiunea la

tóte evenimentele memorabile cari sa săvîrşit în decur

sul activităţii lor,Senatul şi Camera cari îşi împlinesc man

datul a fost acelea cari,prin votul lor de la 29 şi 30Apri

lie 1877, a proclamat România de sine stătătore,vot care

a fost pusîn fapt de vitejia oştirii néstre şi a primit sanc

țiunea sa pe câmpul de răsboi.

Prin concursul lor înţelept, prin bărbătescul lor sprijin,

Camerele actuale,uitând în cestiunile mari ale patriei ori-ce

deosebire de opiniuni, a susţinut şi a dat mijlóce Gu

vernului şi ţării spre a susţiné şi termină lupta din care

am eşit cu onére. Ele a înscris dar o frumésă pagină

în istoria nőstră parlamentară, şi ţéra nu va uità numele

representanţilor ei, cari împreună cu dinsa a simţit tot

ce putea so bucure sa s'o întristeze.

Cred a interpretà un sentiment de recunoscinţă bine

meritat din partea naţiunii, exprimând dorinţa ca mem

brii cari a compus Senatul şi Camera actuală să primescă

şi să prte medalia comemorativă a «Apărătorilor Indepen

denţei»,însărcinând Consiliul Mei de Ministri a-Mi supune

un decret în acestă privinţă.

Primesce cu acestă ocasiune reînnoirea afecţiunii ce ţi

păstrez.

(CAROL.

Bucuresci, 24 Martie 1879.
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Se decretéză regulamentul pentru poliţia porturilor şi ma

lurilor dunărene ale României.

Pentru a se alege Constituanta, Corpurile legiuitóre se di

solvă prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Legislatura care se curmă astăqi a avut să preîntîmpine

una din situațiunile cele mai grele,prin care pte trece un

Stat. Cu téte acestea,pe lângăîndestularea trebuinţelor ur

gente ale momentului, ea a găsit timp de a se ocupà şi de

interesele viitorului, de a votà un mare număr din legile cele

mai importante reclamate de progresele ce face pe fie-care

qi patria nőstră şi de necesităţile nouei sale posiţiuni. Dacă,

cu tótă activitatea şi buna-voinţă a Representațiunii naţio

nale, ea nu a putut realisà tóte reformele aşteptate de la

dînsa, causa este fără îndoială că împrejurările nu i-au per

mis să soséscă la espirarea terminului legal, care i-ar fi

fost de ajuns pentru completarea operei sale.

Scurtând D-Vóstre înşivă acest termin,spre a da loc fără

întârdiere Camerelor cari au să procedă la revisuirea art.

7 din Constituţiune, aţi primit, în interesul păcii europene,

ca România să se conforme cât mai curînd şi întru tte

Tractatului de la Berlin şi aţi dovedit ast-fel o resemnare,un

curagiü şi o abnegaţiune, cari nu pot decât să ne ridice

în opinia publică a lumii întregi.

In faţa unor acte atât de convingătére, în faţa atitudi

nii demne, înţelepte şi patriotice a poporului român, sper

că prejudecăţile şi bănuielile ce mai există în afară vor dis

păré; că tóte uneltirile, ori de unde ar veni, vor fi deju

cate şi că,în scurt timp, o apreciare mai justă şi mai echita

bilă în privinţa nőstră va luă locul unor prevenţiuni cu

totul nejustificate.

Independenţa României,pe care D-Vóstre cei dintâi aţi

proclamat-o şi pe care naţiunea a dobândit-o prin ener

gia ei şi prin vitejia armatei sale, dacă nu şi-a primit încă

deplina consecrațiune din partea unora din marile Puteri,

acésta nu provine decât din nisce cause trecătre şi cu to

tul circumstanţiale. Am nestrămutată convingere, că din

punctul de vedere superior al intereselor generale şi per

Mart. 24 (5)

25 (6)
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Mart. 25 (6) manente ale Europei, ţéra nőstră va dobândi în curînd

dreptate.

Atunci când Peninsula Balcanică întrégă eră în flacări

şi când perspective nouă şi atrăgătére ne puteau seduce,Ro

mânia a resistat la ori-ce tentaţiuni şi sa ferit de a fi pen

tru Europa o causă de turburări şi de complicaţiuni. Ea

n'a intrat în luptă decât în acel moment grav, când inac

țiunea ei ar fi putut să-i devie funestă şi când extensiunea

şi dăinuirea răsboiului ar fi fost prejudiciabilă nu numai

ei înseşi, ci chiar întregei Europe.

După răsboiu, atunci când ea avea dreptul a se aşteptă,

nu la sacrificiile dureróse ce se impun naţiunilor învinse,

ci la folósele la cari au drept a pretinde acei cari se în

torc încununaţi de succes, ea a avut forţa, tot în interesul

păcii generale, a-şi înnecă durerea şi sa resemnat a primi

stipulaţiunile Tractatului de la Berlin. Ea a dovedit ast-felîn

modul cel mai neîndoios, că nu este un element de prisos în

sistema Statelor europene chemate a constitui nisce te

melii solide pentru pacea generală. Prin urmare, o repet,

Europa îi datoresce dreptate şi sunt convins că ea nu va

întârqià a i-o da.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Am trecut, în timpul acestei legislaturi, prin împreju

rări din cele mai grele, prin peripeţii din cele mai peri

culóse, şi cu tte aceste, sunt dator a o constată cu fe

ricire, regimul nostru constituţional n'a încetat un singur

moment de a funcţionă în tétă vigórea lui.

Libertatea individuală, a presei, a întrunirilor şi a tri

bunei, într-un cuvînt tîte libertăţile publice, sau esercitat

în deplinătatea lor, fără a fi vre-odată atinse, fără ca uti

litatea lor să fie măcar pusă în îndoială. Naţiunea, ca şi

puterea esecutivă, au probat prin acesta că credinţa lor

în acest regim erà întemeiată, şi că instituţiunile liberale

de cari ne bucurăm sunt fundamentele cele mai sigure

ale unui Stat, scutul său cel mai puternic în ori-ce cir

cumstanţă. Forte în convingerile Mele intime în acstă

privinţă, întărite şi mai mult prin acestă strălucită expe
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rienţă; încredinţat că numai de la sincera şi leala aplicare

a legilor şi a Constituţiunii atârnă liniştea patriei şi vii

torul ei, Mé veţi găsi tot-deauna nestrămutat pe calea

care ne-a dus dejà la resultate aşà de satisfăcătére, cale

pe care sunt sigur că toţi Românii Mă vor urmà.

Deşi situaţiunea Orientului nu este încă asigurată şi

orisontele pare încă turbure în afară, deşi în întru chiar

avem a resolvà una din cestiunile cele mai ardătóre şi

care cu drept cuvînt ne îngrijesce pe toţi, totuşi sunt con

vins că putem privi viitorul, de nu fără serióse preocupări,

cel puţin fără témă. Patriotismul D-V6stre va înţelege că,

pentru a învinge tîte aceste dificultăţi,trebuie, acum ca şi

în trecut, să rămânem cu toţii uniţi în cestiunile cele mari,

în acele cestiuni în cari nu este vorba de interese sau de

opiniuni de partidă, ci de însăşi siguranţa Statului român.

In timp de atâtea secole, printre furtunile cele mai vio

lente, cari au distrus întregul sistem al Statelor orientale

şi au sguduit chiar monarchiile europene cari mai în urmă

trebuia să devie expresiunea cea mai înaltă a civilisa

ţiunii, poporul român, deşi copleşit sub invasiuni cari

păreau că au să ştérgă chiar urmele existenţei sale, a

sciut să resiste şi să păstreze intactă naţionalitatea sa; tot

asemenea el va luptà de astăqi înainte şi va învingegreu

tăţile la cari suntem sau mai putem fi expuşi, dacă şi în

viitor vom fi inspiraţi de un singur sentiment: iubirea

patriei, vom fi miscaţi de o singură voinţă: acea de a ne

consacră binelui ei.

Despre Mine, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi,

am cea mai deplină încredere în înţelepciunea şi patrio

tismul naţiunii, şi ea pte fi sigură că în ori-ce împre

jurare Mě va găsi tot-deauna în fruntea ei.

Inainte de a ne despărţi, am ţinut a veni în persénă în

mijlocul D-V6stre pentru a vă mulţumi încă odată pentru

puternicul concurs ce aţi dat întăririi edificiului naţional,

urând împreună cu D-Vóstre: Să trăiască România, iubita

nőstră patrie !

Conform art. 129 al Constituţiunii, Adunările legiuitre

sunt disolvate.

("AROL.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne,

Mart. 25 (6)
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Ioan C. Brătianu; Ministrul de Finanţe, D.Sturdza; Minis

trul Afacerilor străine, I. Câmpine a nu; Ministrul de Justiţie,

Eug.Stătescu;Ministrul Lucrărilor publice, M. Pherechi de;

Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, G. Ca n ti li; Mi

nistrul de Resbel, Colonel N. Dabija.

Bucuresci, 25 Martie 1879.

Se promulga legea prin care Societatea Academica Română

se declară institut naţional sub numirea Academia Română.

Se resiliéză contractul pentru monopolul tutunurilor şi Sta

tul iea administraţiunea lui în regie proprie.

Se promulga legea pentru baterea monetelor de argint în

bucăţi de 5 lei.

Principele moştenitor Gustav al Suediei şi Norvegiei,întor

cêndu-se de la Constantinopole, sosesce în capitala.

PrincipeleGr. Basa r ab-Bran c ova nu,însărcinat ca trimis

extraordinar a notifică Regelui Suediei şi Norvegiei indepen

denţa României, e primit la Stockholm cu mari onoruri.

Alteţa Sa Regală Domnul, Principele Regal al Suediei şi Nor

vegiei şi Principesa Paulina de Wald e ck şi Pyrmont vi

sitéză Museul şi Biblioteca naţională.

Principele moştenitor al Suediei şi Norvegiei visitéză spi

talele Filantropia şi Colţea, ospelul Creditului funciar, fabrica

de chibrituri,stabilimentul de artilerie şi casarma Alexandria.

Alteţa Sa Regală adreséză Gardei naţionale următorul Inalt

Ordin de di:

Gardişti,

Când am trecut Dunărea cu tötă armata, Gardei na

ționale i-am încredinţat siguranţa Statului şi a Tronului.

Voi aţi răspuns pe deplin încrederii Mele şi aşteptă

rilor ţării: disciplina, ordinea şi devotamentul ce aţi arătat

în aceste timpuri grele a dovedit odată mai mult, că

atunci când interesele ţării o cer, oştire, miliţii şi Gardă

naţională nu fac decât un singur corp, însufleţit de aceeaşi

dorinţă: împlinirea datoriei, mişcat de acelaşi simțemînt:

devotamentul către patrie.

Constat acesta cu fericire şi mulţumesc din inimă Gar

dei naţionale din tétă România ; vă mulţumesc vouă,
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gardişti ai capitalei, cari representaţi aici întréga insti

tuţiune.

(aralişti,

Am ales diua de 8 Aprilie ca să vă exprim simțemin

tele Mele, fiind-că acéstă dată Imi reamintesce diua când

naţiunea în unanimitate a pus basele nouei sale organi

sațiuni politice şi a ridicat sus stindardul României.

Strîns uniţi împrejurul acestui stindard, l'am putut apără

cu tărie în evenimentele din urmă. Sunt dar adînc con

vins că, şi de acum înainte, vom lucrâ ast-fel, în cât să

asigurăm viitorul scumpei néstre patrii şi să facem ca

nimeni să nu se mai îndoiască de dînsul.

Patriotismul vostru, iubirea de ţéră a tuturor Românilor

Imi sunt cea mai puternică chezăşie că vă voi întîlni

tot-deauna pe calea onórei şi a datoriei.

ADa/ în Pucuresci, la 8 Aprilie 1879.

CAROL.

La revista garnisénei din capitală, Alteţa Sa Regală adreséză

trupelor întrunite următorul Inalt Ordin de li:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Sunteţi puţini la număr în acestă revistă, căci mare

parte din camaradii voştri de arme, după glorisele oboseli

ale răsboiului, care a ridicat poporul român la înălţimea

vechei mîndrii strămoşesci, se găsesc astădi la fruntarii

şi în noua posesiune românéscă Dobrogea, unde duc cu

mult devotament şi abnegaţiune sarcina ce ţéra le-a impus.

Cu ocasiunea acestei dile, am ţinut săvévéd şi,spunându-vă

vouë, să cunscă armata întrégă că purtarea demnă ce

aţi avut în cel din urmă răsboi şi greutăţile ce aţi sciut

să înfruntaţi cu atâta tărie a dat şi ţării şi Mie proba

1879

Apr. 8 (20)
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Apr. 8 (20)

10 (22)

11 (23)

13 (25)

14 (26)

15 (27)

16 (28)

23 (5)

ei (6

26 (8)

27 (9)

28 (10)

cea mai vie de încrederea ce trebuie să avem în viitorul

armatei române.

Fiţi cu toţii tari în acestă credinţă. Puneţi tótă stăruinţa

ca, în timpul păcii, prin instrucţie şi disciplină, să aduceţi

o nouă tărie armatei şi să câştigaţi titluri nouë la recu

noscinţa ţării şi laîncrederea Şefului şi Domnitorului vostru.

AOat în Aucuresci, la 8 A/rilie 1879.

(CAR()L.

Alteţa Sa Regala Domnul şi Principele moştenitor al Suediei

şi Norvegiei visitéză salina Doftana de la Telega.

Alteţa Sa Regală Domnul şi Principele moştenitor al Suediei

şi Norvegiei visitéză casarma Sf. Gheorghe.

Principele Gr. Basarab-Bran covanu, însarcinat ca tri

mis extraordinar a notifică Regelui Danemarcei independenţa

României, e primit la Copenhaga cu mari onoruri.

Se aprobă convenţiunea încheiată cu Imperiul otoman pentru

rapatriarea prisonierilor turci.

Alteţa Sa Regală, împreună cu Principele moştenitor al Sue

diei şi Norvegiei, visitéză şcla militară de cavalerie şi infan

terie şi manufactura de tutunuri.

Se promulgă legea mărcilor de fabrică şi de comerciu.

Alec o Paşa sosesce la Filipopole şi iea în primire guvernă

mîntul Rumeliei rèsăritene.

Alteţa Sa Regală şi Principele moştenitor al Suediei şi Nor

vegiei fac o escursiune în România de peste Milcov.

Adunarea notabililor bulgari alege pe Principele Batten

berg Principe al Bulgariei sub numele Alexandru I.

De la Iaşi, Principele moştenitor al Suediei şi Norvegiei,pără

sind ţéra, îşi urméza drumul spre Viena.

A.S. R. Principele Leopold de Hohenzollern sosesce în

capitală.

Principesa Paul in a d e Wald e cl: şi Pyrmont se întórce

la Arolsen.

Se promulga legea asupra responsabilităţii ministeriale.

Parlamentul unguresc votéză legea pentru întroducerea lim

bii maghiare în şclele poporale.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Principele Leopold de Ho

h enzollern visitéză casarma călăraşilor de Ilfov şi localul

Prefecturii de Ilfov,
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Guvernul desminte printr'un comunicat că s'ar fi luat anga

giamente cu străinătatea în privinţa art. 7 din Constituţiune.

Principele de Battenberg declară la Livadia,dinaintea Im

përatului Rusiei, că primesce alegerea sa ca Principe al Bul

gariei.

Cu ocasiunea îndoitei aniversări a suirii pe Tron a Alteţei

Sale Regale Domnului şi a proclamării independenţei României,

Ministrul de Răsboiu presintă Alteţei Sale Regale în numele

armatei o spadă de onére. Alteţa Sa Regală,luândspada în mâna,

pronunţă următrele cuvinte:

Primesc cu mîndrie acéstă sabie, ca un semn de dra

goste a scumpei Mlele armate, care prin vitejia ci a re

înviat timpurile glorise ale trecutului. O primesc ca o

preţiósă amintire a acestei mari epoce prin care am trecut

împreună, împărtăşind griji şi durere, pericol şi speranţă,

şi din care am eşit cu onóre. Dacă ni se strânge inima

gândind la eroii căduţi, nu vom plânge, căci din mor

mîntul lor a înflorit independenţa ţării.Să dea Dumnedei

ca spada acésta să rămână un lung şir de ani în somn

adînc; însă dacă ea va fi chemată la luptă, atunci să stră

lucéscă în capul vitejilor.

Trăiască brava nőstră armată!

La prânul de la Palat, Alteţa Sa Regală, având în drépta pe

Augustul Séü frate, ridică următorul toast:

Diua de 10 Mai a fost proclamată de ţéră ca serbare

naţională; astădi acéstă di a devenit şi mai scumpă inimii

Mele,prin dragostea şiîncrederea ce Mi-a arătat armata.

Voi păstrà frumósa spadă dăruită de ofiţeri, subofiţeri

şi soldaţi, ca cel mai scump odor. Ridic acest pahar în

sănătatea bravei armate, care de-apururea va rămâne paza

iubitei néstre patrii.

Să trăiască ostaşii români!

1879

Apr. 29 (11)

Maiü 5 (17)

10 (22)
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AlteţaSa Regală adreséză Preşedintelui Consiliului de Ministri

următórea scrisére :

Scumpul MeăPreşedinte al Consiliului de Ministri,

Cu ocasiunea îndoitei aniversări a suirii Mele pe Tron

şi a proclamării independenţei ţării, Dómna şi Eu am fost

obiectul mărturirilor afecţiunii şi devotamentului celui mai

sincer şi celui mai călduros.

Téra întrégă sa grăbit a Ne da cele mai duise dovedi

de iubire. Judeţe, oraşe şi sate chiar sau asociat la fru

mósa serbare ce Ne-a făcut capitala. Inima Nóstră e adînc

pătrunsă de recunoscinţă pentru aceste măgulitére senti

mente, căci vedem în ele o nouă încuragiare spre a Ne

consacră viéţa la fericirea vitezei şi bunei Nóstre Românii.

Te rog, scumpul Meü Preşedinte al Consiliului, a fi

către toţi, cler, autorităţi şi particulari, interpretul adincei

Nóstre recunoscinţe, şi-ţi reînnoesc şi cu acestă ocasiune

încredinţarea deplinei şi sincerei afecţiuni ce-ţi păstrez.

CAROL.

ABucuresci, 72 Mailă rS79.

Impératul Austriei remite Alteţei Sale Regale marele cordon

al ordinului «Sf. Ştefan».

A. S. R. Principele Leopold de Hohenzollern se întórce

în Germania.

AlteţaSa Regală asistă la alergările de cai arangiate de Jockey

Club.

Adunarea Constituantă pentru revisuirea art. 7 din Consti

tuțiune se deschide prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Deschidénd sesiunea acestei nouă legislaturi, constat cu o

adevărată mulţumire liniştea deplină cu care s'au făcut ale

gerile generale.

Acest fapt, datorit înţelepciunii poporului român şi le
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galităţii stricte care s'a păzit în timpul alegerilor, este cu

atât mai însemnat, cu cât aceste alegeri se făceau în mijlocul

preocupărilor celor mai grave şi, pot qice, tot de-odată şi

celor mai legitime.

In adevăr,înurma sacrificiilor ce ţéra îşi impusese pentru

a eşi cu onére din dificultăţile aduse de ultimele eveni

mente şi în faţa situaţiunii ce ni se crease de Congresul

de Berlin, erà natural ca emoțiunea resimţită să producă

în ţéră o agitaţiune şi o îngrijire generală, îngrijire cu

atât mai mare cu cât fie-care se întrebă care erà limita

cerinţelor ce se manifestase prinTractatul de Berlin, care

va fi limita concesiunilor ce se puteau face acestor cerinţe.

Cu tóte aceste, cu neliniştea care cuprinsese spiritele,

resultatul a dovedit odată mai mult căpoporul român, brav

şi tare pe câmpul de bătaie, scie să fie blând şi prudent

în luptele din năuntru şi să se menție neclintit pe tărîmul

legalităţii.

Acelaşi patriotism, aceeaşi înţelepciune, de cari a dat

probă naţiunea, sunt sigur că le voiü găsi şi în represen

tanţii ei. Sunt convins că toţi,fără distincţiune de partide

şi de opiniune, veţi sci, ca în tte împrejurările mari, a

pune interesele generale mai presus de ori-ce alte consi

deraţiuni, şi nu vă veţi inspiră în lucrările D-Vóstre decât

de marile interese ale ţării şi de îndestularea adevăratelor

ei trebuinţe.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Preocupat de a pune capăt luptelor cari de secoli în

sângeră Peninsula Balcanică şi turbură periodic pacea Eu

ropei,Congresul de Berlin a voit,în noua ordine de lucruri

ce creă în Orient, să întemeieze pacea prin suprimarea

inegalităţii diferitelor naţionalităţi şi religiuni.

Deşi România erà cu totul în afară din cercul acestor

lupte, totuşi, printr'o regretabilă şi persistentă confusiune,

Europa ne-a înglobat şi de astă dată în lumea orientală.

Art. 7 din Constituţiune da, din nefericire, o armă contra

nőstră acelora cari avea interes să prelungéscă neînţe

1879

Maiü 22 (3)
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Maiü 22 (3) legerea, şi ast-fel paralisà acţiunea nőstră contra uneltirilor

lă 1-voitóre.

Din causa acésta n'am reuşit încă deplin a convinge di

plomaţia europénă că naţiunea română nu a fost nici odată

şi nu este nici astăqi animată de spirit de intoleranţă şi

că, din contra, ea a împins adesea ospitalitatea până la

neprevedere.

Când, după căderea Constantinopolei, creştinii din Orient

fugiaú înaintea semilunei triumfătre, ei găsiră aci un

asil sigur; Românii le deschiseră braţele cu căldură şi fără

reservă. Când mai târqiú însă, prin tendinţele lor domi

nătóre sub regimul domniilor fanariote, ei devenia un pe

ricol pentru ţéră, un obstacol pentru desvoltarea ei naţio

nală, România, ameninţată în existenţa ei, luptă neîncetat

ca să scape de acest rău, şi acestă luptă seculară nu se

termină decât în 1821 prin triumful ideei naţionale.

Tot ast-fel mai târqiú, când Israeliţii, persecutaţi în alte

State, au năvălit cu grămada la noi, acestă imigraţiune a

fost încuragiată de ospitalitatea tradiţională a Românilor,

de toleranţa ce găsiaú aici.

Când însă acestă imigraţiune, ajutată în parte de nepă

sarea şi nestabilitatea Guvernelor de atunci, a luat, mai cu

sémă în judeţele de peste Milcov,proporţiuni mari şi sepre

sintă cu caracterulunei adevărate invasiuni;–când acestă

aglomeraţiune puternică a unui element străin apăsă greü

asupra desvoltării comerciului şi industriei naţionale şi mai

cu sémă asupra poporaţiunilor rurale, nepregătite a luptà

contra esploatării muncii şi a activităţii lor; atunci teme

rile şi îngrijirile s'a ridicat, firesce, în sînul naţiunii, şi

ast-fel,în diferite rînduri, Guvernele au crequt că potîn

lăturà pericolul prin restricţiuni legislative, în rîndul că

rora în cele din urmă a fost şi art. 7 din Constituţiune.

Dar aceste restricţiuni, fără a garantà în mod eficace in

teresele nstre economice, n'aú servit decât a espune ţéra

la cele mai nedrepte bănuieli de intoleranţă religisă.

Făcând să dispară din aceste disposiţiuni legislative acea

ce le-ar puté imprimă caracterul unei esclusiuni religise

şi punându-le în acord cu marele principii ca nimenea să

nu fie înlăturat de la folosinţa şi eserciţiul unui drept pen
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tru causă de religiune,vom da satisfacere principalei preo

cupări care a dictat art. 44 al Tractatului de Berlin.

Cu tóte că independenţa o câştigasem prin propriile néstre

forţe, pentru a ne admite însă în concertul Statelor euro

pene Puterile cele mari au putut cere de la noi ca să ne

conformăm ideilor generale cari predomină în ţările civi

lisate. In regularea cestiunilor de detalii însă, ele n'au cu

getat, ele nu puteau cugetà a ne impune soluţiuni absolute,

contrarii intereselor instre celor mai vitale.

Nici Camerele trecute, nici Guvernul Mel nu au preju

decat întru nimic resolvarea acestei cestiuni. Ea se presintă

întrégă deliberărilor D-Vóstre. Este o datorie imperiósă

să-i dăm o neîntârqiată soluţiune. Vă aparţine D-V6stre

ca,prin măsurile înţelepte ce veţi luă, să asiguraţi în acelaşi

timp atât interesele nstre din năuntru, cât şi posiţiunea

României în privirea raporturilor internaţionale.

Când acestăgrea cestiune va fi terminată, veţi avé, Dom

nilor. Senatori şi Domnilor. Deputaţi, a vă ocupà de alte

legi şi reforme, nu mai puţin necesare.

Organisarea definitivă a Dobrogei, crearea unei bănci

de scompt şi de circulaţiune şi a unei casse de economii,con

strucţiunea de intreposite şi dockuri la porturile principale,

reorganisarea şi desvoltarea instrucţiunii profesionale şi

agricole, înfiinţarea de comiţii agricole, sunt atâtea îm

bunătăţiri de natură a chemà înainte de tte atenţiunea

I)-V(6stre.

Nu trebuie în adevăr să uităm că, numai prin asemenea

instituţiuni şi reforme, vom puté asigură viitorul nostru,

ne vom puté pune la adăpost de ori-ce pericol.

In marea transformare a Orientului, numai printr'o ac

tivitate constantă şi neobosită pe tărîmul economic şi in

telectual,vom puté păstrà posiţiunea ce ne-am creat prin

energia nőstră, prin bravura ostaşilor noştri.

Sunt convins, Domnilor Senatori şi Domnilor Deputaţi,

că pe acestă cale şi pentru resolvarea tuturor marilor ces

tiuni de interes general, veţi da Guvernului Me tot con

cursul de care va avé trebuinţă şi,graţie unirii şi silinţelor

tuturor, vom pune basele unei nouă ere de progres şi de

prosperitate şi vom întări edificiul naţional.

Ast-fel Providenţa va bine-cuvîntà lucrările ID-Vóstre, şi

Maiü 22 (3)
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24 (5)

27 (8)

Maiú 30 (11)

Iunie 7 (19)

8 (20)

10 (22

atâtea sacrificii făcute de naţiunea întrégă vor da rodul

ce ţéra aştéptă de la dînsele.

In virtutea art. 95 din Constituţiune, Eă declar deschisă

sesiunea extraordinară a Adunărilor legiuitre.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru de Interne,

I. C. Brătianu; Ministrul de Finanţe, D. Sturdza; Ministrul

Afacerilor străine, I. Câmpine a nu; Ministrul de Justiţie, Eug.

Stăte scu; Ministrul Agriculturii,Comerciului şi Lucrărilor pu

blice, M. Pher e chide; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii pu

blice, G. Canti li; Ministrul de Resbel, Colonel Dabija.

Bucuresci, 22 Mai 1879.

Se deschidesesiunea ordinară deprimăvară a Sfîntului Sinod.

Alteţa Sa Regală primesce în audienţă la Palatul de la Co

troceni pe membrii Academiei Române.

La cuvintele Preşedintelui, Alteţa Sa Regală răspunde:

Sunt mîndru că sub Domnia Mea sa fondat societa

tea care astădi devine Academia Română. Urez din têtă

inima ca acestă frumésă instituţiune să fie un avut isvor

pentru sciinţă, pentru limba şi istoria nőstră naţională. Pri

mesc cu o vie satisfacţiune a fi Preşedintele onorar al

acestui doct corp,precum am fost fericit de a fi, chiar de la

fundarea ei, Preşedintele Societăţii Academice.

Părechia Imperială germană serbéză nunta sa de aur.

Alteţa Sa Regală primesce în audienţă oficială pe Consilierul

de Stat Milan Petrovici, Ministru reşedinte al Sèrbiei.

Ambasadorii Puterilor se întrunesc la Constantinopole pen

tru a se ocupà cu divergenţele dintre Turcia şi Grecia privi

tóre la regularea frontierelor în sensul Tractatului de Berlin.

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Regală răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Senatori,

Primesc cu o vie mulţumire cuvintele ce-Mi adresaţi

în numele Senatului.

Ele Imi dovedesc odată mai mult că înţelepciunea şi
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patriotismul, de cari naţiunea română a dat atâtea probe

şi pe cari le regăsesc cu fericire în representanţii săi, sunt

la înălţimea greutăţilor situaţiunii şi încercărilor prin cari

trCCGm. -

Nu Mě îndoesc, Domnilor Senatori, că graţie concur

sului luminat şi a experienţei D-Vóstre, graţie iubirii şi de

votamentului tuturor pentru ţéră, vom eşi triumfători din

aceste dificultăţi; şi că, revisuind art. 7 din Constituţiune

şi răspundénd ast-fel cerinţelor secolului şi aşteptărilor Eu

ropei, veţi sci tot de-odată să luaţi măsurile necesare pen

tru-ca interesele vitale ale naţiunii să nu fie compromise

şi ca viitorul ei să fie asigurat.

Vé mulţumescîncă odată din inimă, atât E cât şi Dómna,

pentru simțemintele ce Ne exprimaţi şi Ne asociăm împre

ună cu D-Vóstre la tóte urările ce faceţi pentru fericirea

iubitei nőstre patrii.

La Adresa Camerei Deputaţilor, Alteţa Sa Regală răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Vă mulţumesc pentru cuvintele călduróse ce-Mi adre

sați.

In adevăr, împrejurările sunt grele. Am însă credinţa

neclintită că înţelepciunea şi patriotismul representanţilor

naţiunii vor învinge, ca tot-deauna, încercările în cari ne

aflăm.

Să nu uităm că în unire stă tăria. -

Să nu uităm, mai ales astădi, că acestă unire de cuge

tări şi de lucrări e reclamată de ţra întrégă, pentru-ca

să puteţi săvîrşi un fapt atât de important precum este acela

al revisiunii art. 7 din Constituţiune.

Acéstă reformă, efectuată în puterea liberului joc al in

Trei-deci de ani de Domnie. 35
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stituţiunilor representative, va întări şi va înrădăcină pu

ternic în inimile tuturor încrederea în instituţiunile nőstre

fundamentale.

Tari în lăuntru pe basa legii şi a libertăţii, desvoltarea

naţiunii va luà un avînt decisiv.

Eú şi Dómna vë mulţumim pentru simțemintele ce Ne

arătaţi şi urăm D-Vóstre şi iubitei nőstre patrii fericirea

cea mai deplină.

Corpurile legiuitóre decid, după cererea Guvernului, ca ele

singure să alcătuiască şi să presinte spre aprobare proiectul

de lege privitor la modificarea art. 7 din Constituţiune.

Alteţa Sa Regală asistă în cursul săptămânii la esamenelege

nerale ale liceului Sf.Sava,gimnasiului Matei Basarab,şcóle

lor de comerciu, şcélelor centrale şi profesionale de fete.

Comisiunile Camerei şi Senatului admit principiul de a se

şterge din Constituţiune ori-ce inegalitate religisă la dobân

direa drepturilor civile şi religise.

In cursul săptămânii,Alteţa Sa Regală asistă la esamenelege

nerale ale Seminariului central, şclei normale Carol I, şcólei

normale aSocietăţii pentruînvăţătura poporului şi ale Conser

vatoriului de musică şi declamațiune.

Principele Alexandru al Bulgariei face la Tîrnova jură

mîntul pe Constituţiune şi numesce primul său Ministerii.

Cu ocasiunea solemnităţii distribuirii premielor la elevi, Alteţa

Sa Regală rostesce următérele cuvinte :

Domnilor Profesori,

Domnilor Institutori,

Solemnitatea distribuţiunii premielor este una din cele

mai frumése serbări ale unui popor. Destinată a recom

pensà meritul, labórea şi diligenţapevastul câmp al culturii

morale şi intelectuale, ea contribue puternic la desvoltarea

instrucţiunii. Simt dar tot-deauna o vie mulţumire când

viú în mijlocul tinerimii studićse, pentru a-i încununâ oste

nelile şi a o chemă să priméscă din mânile Mele legiti

mele ei încuragiări.
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Naţiunea română, Domnilor, este pătrunsă de marile fo

lóse cari pot resultà pentru dînsa din răspândirea instruc

țiunii;Imi place a recunsce cu mare satisfacţiune şi min

drie că Românul înţelege pe deplin importanţa întinderii

învăţămîntului public. Acesta se probéză prin sacrificiile

continue,pe cari ţéra nu încetéză de a le face pentru cul

tura fiilor săi. Din töte evenimentele şi împrejurările grele

prin cari a trecut ţéra nőstră, din tóte schimbările şi trans

formaţiunile adînci prin cari ea sa avîntat necontenit pen

tru a ajunge la neatârnare şi la progres, reese o idee, o

cugetare, care a rămas constantă în sufletul naţiunii şi sa

perpetuatîntr-însa de laBasarabişi Lupu,prin Lazăr, Asachi,

Eliade, Poenaru şi atâţia alţi neobosiţi luptători, şi acestă

cugetare a fost răspândirea luminei în deosebitele stra

turi ale societăţii.

Un popor dar, care-şi lărgesce orisontul cunoscinţelor

sale în domeniul sciinţelor, literelor şi al artelor, este un

popor care nu pere şi care-şi aruncă temeliile cele mai

solide ale existenţei sale naţionale. Prin cultură, o naţiune,

care tinde la un viitor lung şi fericit, se afirmă, se înalţă,

se înobilesce şi-şi câştigă locul respectat care i se cuvine

în concertul lumii civilisate.

Am avut ocasiune de a apreciă prin Mine Însumi pro

gresele reale obţinute în deosebitele ramure ale învăţă

mîntului. Téra, pătrunsă de salutara idee a desvoltării

tuturor părţilor cari constituesc cultura unui popor, n'a

încetat un singur moment de a îmbunătăţi prin tóte mij

lócele, atât învăţămîntul primar şi secundar, cât şi învă

ţămîntul superior. Dacă este adevărat şi elementar că,

pentru-ca un popor să-şi consolide libertăţile de cari se

bucură, trebue să-şi desvolte instrucţiunea primară, nu

este însă mai puţin adevărat că, cu cât se va ridicà ni
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mîntul secundar, şi cu cât acesta se va îmbunătăţi, cu

atât va lucră cu mai multă eficacitate asupra înfloririi

acelui învăţămînt care este menit de a lumină massele

profunde ale naţiunii. Este cu atât mai necesar de a lucră

pe calea acesta, cu cât găsim în Român inteligenţă şi ap

titudine pentru a-şi întinde cunoscinţele sale în téte ra

murele sciinţei.

Intorcéndu-ne privirile către cultura profesională, ţin a

constată că nu pte fi un progres economic şi social mai

mare decât acela de a întinde şi de a înălţă cunoscin

ţele profesionale ale unui popor şi de a pregăti ast-fel

un viitor mai fericit industriei naţionale. Constanta preo

cupaţiune a Guvernului a fost şi va fi de a căută mijlócele

cele mai nimerite pentru a puté ajunge la acest resultat

binefăcător.

Nu pot termină fără de a vorbi şi de clădirile pentru

şcóle. M'am putut convinge cât de insuficiente şi de pu

ţin menite destinaţiunii lor sunt aceste locale, unde tine

rimea îşi cultivă inima şi spiritul. Guvernul Mei se va

ocupà cu o deosebită luare aminte de acestă însemnată

cestiune, pentru a-i da o soluţiune pe cât se va puté mai

satisfăcătóre. Dacă este meritorii pentru sciinţă de a-şi

da ródele sale ori-unde s-ar profesà dînsa, nu este însă

mai puţin adevărat că influenţa sa binefăcătóre asupra

culturii junimii se va simţi şi mai mult, dacă vom avé

localuri mai bine construite şi mai apte pentru propaga

rca instrucţiunii.

Ameliorând învăţămîntul secundar pentru fete, desvol

tând instrucţiunea seminarială,înfiinţând şcóle normalepen

tru băeţi şi pentru fete,lărgind cunoscinţele profesionaleîn

ţéră; cu un cuvînt, prin desvoltarea învăţămîntului publicîn
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tóte ramurele sale,putem, Domnilor, privi viitorul cuîncre

dere şi naţiunea românăva înaintà cu siguranţă spre pros

peritate.

Imi rămâne, Domnilor profesori şi Domnilor institutori,

să vă mulţumesc pentru ostenelele ce v-aţi dat în împli

nirea misiunii ce aveţi şi să constat că, dacă Guvernul

nu perde nici o ocasiune pentru ameliorarea sârtei ma

teriale a corpului didactic, el este în drept de a aşteptă

de la dînsul diligenţă, activitate şi neobosită perseveranţă

pentru luminarea tinerimii. Téra vé va bine-cuvîntà pen

tru stăruinţele ce veţi depune întru împlinirea acestei no

bile şi patriotice misiuni.

Iară voi, iubiţi şcolari, cari prin zelul, aplicaţiunea şi buna

vóstră purtare, aţi meritat de a fi recompensaţi,veniţi să

primiţi răsplata care vi se cuvine din mânile Domnului

vostru, care pértă cea mai vie solicitudine instrucţiunii

vóstre morale şi intelectuale. Dea Dumnedeü ca sacrifi

ciile pe cari ţéra le face pentru voi să aducă fructele pe

cari ea le doresce!

Nu uitaţi, că numai prin instrucţiune veţi pute deveni

cetăţeni buni, folositori societăţii prin luminile şi cunos

cinţele véstre şi veţi, într-o di, contribui, la rîndul vostru,

la consolidarea edificiului naţional, la mărirea scumpei

nóstre patrii.

Se închide sesiunea ordinară de primăvară a Sfîntului Sinod.

Guvernul demisionéză. Noul Guvern (al XV-lea) se forméză

ast-fel: Ioan C. Brătianu, Preşedinte al Consiliului şi Lu

crări publice; Mich ail Kogălniceanu, Interne; N. Kretzu

l e scu, Culte şi Instrucţiune publică; Dimitrie A. Sturdza,

Finanţe; B. Boerescu, Afaceri străine; Colonel Le cca, Răs

boiu; A. Stolojan, Justiţie.
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program:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

In urma retragerii Guvernului trecut, noul Ministerii,

care se presentă astădi înaintea D-Vóstre, deşi compus din

nuanţe diverse, este unit în ceea ce privesce principiile

generale şi mai cu smă în acţiunea cerută de situaţiunea

actuală şi de mărimea dificultăţilor presente.

Timpii sunt grei, Domnilor Senatori, Domnilor. Deputaţi,

din cei mai grei prin cari a trecut ţéra nőstră vre-odată.

Am lăsat ori-ce spirit de partid, ori-ce pasiuni, ori-ce re

miniscenţe, şi ne-am dat mâna cu toţii, după cum am făcut

şi altă dată în alţi timp grei, după cum adesea făceau şi

părinţii noştri, căci numai aşă vom puté apërà interesele

cele mai scumpe şi mai legitime ale patriei néstre.

Nu în contra curentului, raţional şi just, al ideilor ţării

în privinţa soluţiunii la ordinea dilei, nici în contra în

grijirilor legitime ce ea a provocat, venim noi a ne con

stitui ca noul Guvern. Aceleaşi idei, ca şi aceleaşi îngrijiri,

le împărtăşim şi noi de opotrivă cu D-Vóstre, cu naţiunea

întrégă.

Ţéra, prin fostele Adunări şi prin mai unanimitatea sec

ţiunilor actualelor Adunări, a declarat solemn şi positiv

că voesce a se conformà Tractatului din Berlin şi a revisul

art. 7 din Constituţiune, şi Guvernul D-V6stre crede că

acésta este calea cea mai nimerită spre a înlăturà difi

cultăţile presente şi a face fără inconvenient să intre în

dreptul nostru public principiul, că diferenţa de religiune

nu constitue o pedecă pentru dobândirea şi esercitarea

drepturilor civile şi politice.

Ast-fel, Guvernul D-V6stre, întărit prin acestă voinţă

expresă a naţiunii, va fi pus în posiţiune spre a asigură

Puterile semnătóre Tractatului din Berlin că naţiunea ro

mână nu înţelege a se opune, nici a contraqice sau a în

lăturà principiul cuprins în acel tractat relativ la revisuirea

art. 7 din Constituţiune.

Singura îngrijire legitimă a ţării întregi este de o or

dine interióră, ce se referesce numai la interesele instre
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naţionale şi economice, cari cer a fi apărate când se va

efectuă acea revisuire.

De aceea, Domnilor Senatori, Domnilor. Deputaţi, Gu

vernul D-Vóstre crede a corespunde atât la cerinţele di

plomaţiei europene, cât şi la preocupările legitime ale ţării,

când pe lângă recunscerea principiului egalităţii religise

şi libertăţii cultelor, el va admite şi va susţiné, pentru re

visuirea art. 7, în partea relativă la interesele néstre in

terióre, o soluţiune basată pe principiul naturalisării in

dividuale, care esclude ori-ce categorii, precum şi pe res

stricţiuni speciale pentru dobândirea proprietăţii rurale.

Aceste simple afirmaţiuni ale néstre, peste puţin au a

se traduce în fapte; şi atunci D-Vóstre veţi fi cei mai din

tâi în posiţiune de a apreciă, dacă am sciut a corespunde

la aşteptările D-V6stre, la trebuinţele ţării.

Sperăm, Domnilor. Senatori, Domnilor. Deputaţi, că până

atunci expunerea acesta, simplă dar precisă, a politicei

nóstre, va fi de natură a linişti spiritele şi a domoli în

grijirile.

La acéstă operă comptăm pe concursul D-V6stre, care

credem că nu ne va lipsi nici odată, că opera ce intreprin

dem nu este a unui partid, a unei culori politice 6re-cari,

ci a ţării întregi, al cărei bine toţi îl dorim, ale cărei in

terese toţi le apărăm.

Preşedintele Consiliului Ministrilor,Ministru al Lucrărilorpu

blice şi ad-interim la Finanţe, I. C. Brătianu; Ministrul de

Interne, M. Kogălnice anu; Ministrul Cultelor şi al Instruc

țiunii publice, N. Kretzulescu; Ministrul Afacerilor străine,

B. Boer escu; Ministrul de Resbel, Colonel D. Le cca; Minis

trul Justiţiei, An asta si e Stolojan.

Sesiunea extraordinară a Corpurilor legiuitóre se amână pe

termin de o lună prin următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor Deputaţi,

Revisuirea art. 7 din Constituţiune preocupă România

întrégă; ea trebue a preocupà încă mai mult pe Guvern.

Spre a cunsce fasele prin cari acéstă cestiune a trecut

atât în de afară cât şi în năuntru, noii Mei Ministri ai
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dar trebuinţă de un 6re-care timp. D-Vóstre asemenea, cu

noscênd acum mai de aprépe dificultăţile ce înconjóră

cestiunea, simţiţi negreşit necesitatea de a vă pune în de

nouă comunicaţiuni cu alegătorii D-V6stre, cu ţéra,şi acesta

înainte de aprocede la resolvarea definitivă a cestiunii. In

acest interval, Guvernul Meu va puté aduce la cunoscinţa

marilor Puteri europene hotărîrea naţiunii de a admite în

legislaţiunea sa principiul proclamat de art. 44 din Tracta

tul de Berlin, dar tot odată şi îngrijirile ei şi marea da

torie ce avem de a garantà şi interesele naţionale şi eco

nomice, cari trebuie să fie sacre pentru ori-ce Stat,pentru

ori-ce popul.

In urma raportului Consiliului Meu de Ministri sub No.

441 şi pe puterea art. 95 din Constituţiune, Eu dar amân

sesiunea extraordinară a Camerelor pe termin de o lună

cu începere de astăqi.

Dat în Bucuresci, la 11 Iulie 1879.

("A IR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor, I. C. Brătianu.

Trupele rusesci părăsesc Rumelia orientala.

Alteţa Sa Regală asista la serbarea ilei patronului regimen

telor de artilerie 1 şi 2, în casarma Sf. Gheorghe.

La dejun, Alteţa Sa Regală ridică toastul următor:

Imi voi aminti tot-deauna cu plăcere de acéstă fru

mósă di, pe care am serbat-o acum doi ani împreună în

tabăra de la Calafat, unde artileria română a pus temelia

renumelui său, care a fost încununat în urmă la Plevna,

Rahova şi Smârdan.

Inchin acest pahar în onérea artileriei române, care

este şi sper că va rămâne pururea mîndria armatei.

Raporturile dintre Germania şi Rusia se recesc tot mai mult.

Alteţa Sa Regală Dómna plécă la Neu-Wied.

Trupele rusesci părăsesc Bulgaria.

Impèratul Austriei face o visită Impăratului Germaniei la

Gastein.

Archiducele Albrecht face o visită Alteţei Sale Regale

Domnului la castelul Peleş.
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La Viena se constitue Ministeriul Ta affe.

Corpul ofiţerilor regimentului austriac de husari No. 2,sta

ționat în jurul Braşovului, presentă la Sinaia omagiele sale

Alteţei Sale Regale

Sesiunea amânată a Corpurilor legiuitére se redeschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Astăqi se încheie amânarea sesiunii extraordinare a

Corpurilor legiuitére, urmată potrivit Mesagiului Meu din

11 Iulie.

D-Vóstre reîncepeţi acum activitatea D-Vóstre legislativă.

Ministrii Mei vă vor supune actele atingătóre de revi

suirea art. 7 din Constituţiune, cerută de art. 44 al Trac

tatului din Berlin, pe care, cu téte sacrificiile ce ni le im

pune, România l'a primit prin glasul representanţilor săi.

D-Vóstre, Domnilor Senatori, Domnilor. Deputaţi, aţi pro

fitat de timpul ce v'a lăsat prorogarea Camerelor,spre a

studiă mai de aprépe deosebitele împrejurări ale acestei

grave cestiuni.

Am dar deplina convicţiune că, astăqi,Camere şi Guvern

vor pune tot zelul, tot patriotismul, tótă prudenţa politică,

spre a ajunge la o soluţiune, care pe de o parte să dea

satisfacţiune principiului libertăţii religise şi al egalităţii

civile şi politice, proclamat de Europa întrégă, iar pe de

alta să împace cu acest principiu necesităţile néstre na

ţionale şi economice.

Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-Vóstre.

Dat în Sinaia, la 11 August 1879.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor ad-interim, M. Kogăl

ni cea nu.

Cancelarul rusesc Principele Gorce a covse pronunţă la Ba

den-Baden pentru o alianţă mai strînsă între Rusia şi Francia.

Trupele austriace ocupă fără a întîmpină resistenţă teritoriul

Limului.

Principele Sèrbiei remite Alteţei Sale Regale medalia pentru

bravura militarăşi pentru independenţa Sèrbiei, şi tot de-odată
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o medalie de bravură militară pentru drapelul regimentului

6 de linie.

Alteţa Sa Regală asistă în Sinaia la serbarea aniversării

luării Griviţei şi iea parte la dejunul companiei 1 de vînători.

Alteţa Sa Regală sosesce de la Sinaia la Bucuresci.

Principele de Bismarckîncheie la Viena un tractatdealianţa

cu Austro-Ungaria pentru menţinerea păcii europene.

Principele Alexandru al Bulgariei sosesce la Bucuresci.

Alteţa Sa Regală Domnul şi Principele Alexandru al Bul

gariei visitéză stabilimentul de artilerie şi trec în revistă pe

platoul de la Cotroceni 4 batalićne de infanterie,2 escadróne

de roşiori, 3 baterii de artilerie şi o secţiune de ambulanţă din

trupele garnisénei.

Alteţa Sa Regală Domnul şi Principele Al exandru al Bul

gariei primesc la Palatul de la Cotroceni o deputaţiune a co

loniei bulgaresci din România. Cu acestă ocasiune, Alteţa Sa

Regală rostesce cuvintele următére:

Primesc cu o vie mulţumire adresa coloniei bulgare din

România şi sunt forte simţitor pentru frumósele cuvinte

ce-Mi rostesce şi pentru acele cari privesc pe Dómna.

Este adevărat că Bulgarii a aflat în tot-deauna în tim

puri grele ospitalitatea cea mai largă în acestă ţéră. Aveţi

astădi o patrie liberă şi un Domnitor, care a luptat ală

turi cu Mine pentru independenţa Bulgariei. Sunt mîndru

că armata română şi-a vărsat sângele ei pentru o causă

atât de sfîntă ca acea a liberării popérelor subjugate şi

pentru stabilirea unui viitor fericit pentru dînsele, şi sper

că ast-fel sa stabilit legături şi mai strînse între poporul

bulgar şi naţiunea română. Numele de Plevna, Rahova,

Smârdan, vor fi înscrise pe paginele istoriei nóstre co

mune. Dea Dumnedeü ca ţéra D-Vóstre să prospere, să

se desvolte în pace şi linişte, menţinându-se frăţescile şi

vechile legături între ambele ţări vecine, şi Bulgaria să fie

fericită sub Domnul ce şi-a ales şi pentru care, ca rudă

şi ca amic, simt o deosebită afecţiune. Să urăm dar cu

toţii: Trăiască A. S. Principele Alexandru!
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Principele Bulgariei plécă din Bucuresci, spre a se întórce

în ţéra sa.

In sînul Camerei şi al Senatului se încep desbateri agitate

asupra proiectului pentru modificarea art.7 din Constituţiune,

propus de Guvern.

Terminându-şi cura de la Scheveningen, Alteţa Sa Regală

Dómna se întrce la Neu-Wied.

Adunarea Deputaţilor votéză legea revisiunii art. 7 din Con

stituțiune cu 139 voturi pentru şi 9 voturi contra, fiind şi

2 abţineri.

Alteţa Sa Regală asistă la alergările de cai făcute sub direc

ţiunea societăţii de încuragiare a Jockey-Clubului român.

Cehii intră în parlamentul austriac.

Alteţa Sa Regală trece în inspecţiune de detaliu regimentul 1

de linie, batalinele 1 şi 4 de vînători şi batalionul de geniu.

Alteţa Sa Regală Dómna sosesce la Baden-Baden, unde pe

trece împreună cu Impăratul şi Impèrătésa Germaniei.

Comitele Andrássy demisionéză şi Baronul Heymerle e

numit Cancelar al Austro-Ungariei.

Alteţa Sa Regală Dómna sosesce la Weinburg, unde se aflau

părinţii Alteţei Sale Regale Domnului.

Senatul votéză legea revisiunii art.7 din Constituţiune cu 56

voturi pentru şi 2 contra, fiind şi 1 abţinere.

Alteţa Sa Regală inspectéză în detaliu regimentul 3 de linie.

Se promulgă legea revisuitóre a art. 7 din Constituţiune.

Sesiunea Camerelor de revisuire se închide şi se deschide se

siunea extraordinară a Corpurilor legiuitére ordinare prin ur

mătorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Unanimitatea pusă de D-Vóstre în resolvarea uneia din

cestiunile cele mai spinse ce au preocupat România va

creat drepturi neşterse la recunoscinţa ţării. Acestă una

nimitate a dovedit încă odată că, în cestiunile cele mari

naţionale, Românii sciü a pune de o parte ori-ce conside

raţiuni, ori-ce spirit de partid, spre a nu se gândi decât

la interesul general. Acestă acţiune comună a constatat din

noú că, deşi Constituţiunea nőstră, ca ori-ce operă ome

néscă, pte avé defectele sale, însă chiar acestea nu se

cuvin a fi îndreptate, ca unele ce fac parte din pactul nostru
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(Oct. 12 (24)

14 (26)

fundamental, decât atunci când reforma este simţită de în

tréga naţiune.

Atitudinea poporului român, reserva ce el şi-a impus,

înţelepciunea ce a arătat, mărginindu-se, în aceste împre

jurări delicate, în cercul discuţiunii legale şi evitând ori-ce

turburare care ar fi putut compromite interesele României,

aú justificat încă odată credinţa ce am pus în inteligenţa

şi prevederea politică a acestei ţări. Când o naţiune se află

în asemenea condiţiuni, ori-cari ar fi greutăţile ce i s'ar

înfăţişă, ea le pte privi fără temere, ea pte păşi înainte

cu încredere în viitorul său.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Opera D-Vóstre ca Adunări de revisuire este terminată.

Acum D-Vóstre aveţi, ca Adunări ordinare, a păşi la lu

crări legislative cari nu pot suferi întârqiere.

Inchiqênd dar astădi sesiunea Camerelor de revisuire,

în virtutea art. 95 din Constituţiune declar deschisă se

siunea extraordinară a Camerelor ordinare şi anume până

la finele lunii curente. Octombre.

Da/ în Bucuresci, la 12 Octombre 1879.

("A IR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Lucrărilor

publice, I. C. Brătianu; Ministrul de Interne, M. Kogălni

ce a nu; Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, N. Kretzu

lescu; Ministrul Finanţelor, D.Sturdza; Ministrul Afacerilor

străine, B. Boerescu; Ministrul de Resbel, Colonel D. Le cc a;

Ministrul Justiţiei, A. Stolojan.

Ministrul Afacerilor străine adreséză catre representanţii Ro

mâniei din străinătate o notă circulară, prin care arata că Ca

merele de revisuire au introdusîn Constituţiunea română prin

cipiul aflat în art. 44 al Tractatului de Berlin şi a consacrat

adoptarea acestui principiu printr'un început real de esecu

ţiune.

Alteţa Sa Regală Domnul plécă în Dobrogea.

La întîmpinarea ce I se face în Tulcea, Alteţa Sa Regală rés

punde:

Mulţumescpentru frumésa întîmpinare ce-Mi faceţi;voiü
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iubi Dobrogea precum iubesc România, din care face as

tădi parte; tóte silințele Mele vor fi îndreptate spre a da

acestei provincii desvoltarea cea mai întinsă şi fericită, la

care are drept prin importanţa şi posiţiunea sa.

Alteţa Sa Regală pune la Tulcea petra fundamentală la mo

numentul anexării Dobrogei.

Impératul Germaniei aprobă tractatul de alianţă încheiat la

Viena cu Austro-Ungaria.

Alteţa Sa Regală Domnul sosesce la Cernavoda.

Alteţa Sa Regală Dómna sosesce la Viena.

Sinodul sârbesc proclamă independenţa bisericii Sèrbiei.

Alteţa Sa Regală Domnul sosesce la Constanţa şi asistă la pu

nerea petrei fundamentale a otelului Carol I.

Germania continuă negociările pentru aplanarea Kultur

kampf-ului.

Alteţa Sa Regală Domnul se întórce din Dobrogea şi sosesce

în capitală.

Alteţa Sa Regală Dómna se întórce din străinătate şi sosesce

în capitală.

Ministrul Afacerilor străine adreséză Agenţilor diplomatici

ai României la Berlin, Paris, Londra şi Roma, o notă identică,

prin care-şi exprimă speranţa că Guvernele acestor State nu

vor mai vedé nici un obstacol pentru a stabili relaţiuni nor

male cu România, recunoscută definitiv independentă.

Alteţa Sa Regală Domnul visitéză penitenciarul de la Văcă

resci.

Se deschide sesiunea ordinară de témnă a Sfîntului Sinod.

Se deschide sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitóre prin

următorul Mesagiü Domnesc :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

După două lungi şi laborise sesiuni extraordinare, astăqi

intraţi în sesiunea ordinară a activităţii D-Vóstre legis

lativă.

Cu acéstă ocasiune am o plăcută datorie de a vă mul

ţumi din nou pentru patriotica şi luminata rîvnă, ce aţi

pus în deslegarea spinselor şi grelelor cestiuni ce aţi avut

la ordinea qilei.
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Nov. 15 (27) Situaţiunea nőstră exterióră este favorabilă pentru pre

sent şi o putem privi cu încredere pentru viitor.

Cu tóte dificultăţile ce ne impuneâ esecutarea Tractatului

din Berlin, cu tîte chiar durerósele sacrificii ce a trebuit

să facem, D-V6stre cunsceţi cu câtă lealitate şi abnega

ţiune, cu cât tact şi unanimitate am sciut cu toţii a ne con

formà acelui tractat.

Puterile semnătére, suntem siguri, vor ţiné sémă de

lealitatea nőstră, ca şi de dificultăţile ce exista, şi vor

aprecià modul îndeplinirii acestei obligaţiuni internaţionale

precum şi valórea morală a unanimităţii, cu care naţiunea

a putut conciliă interesele sale interióre cu stipulaţiunile

unui act europén.

Suntem dar în drept a crede că peste puţin vom ved

stabilindu-se între noi şi cele-lalte patru marii Puteri sem

nătóre tractatului acele relaţiuni normale, cari se forméză

între Statele absolut independente.

Politica Guvernului Mel fiind eminamente naţională,

basată pe lealitate,pe drepturile şi datoriile internaţionale

alipite de calitatea ori-cărui Stat liber, nu va puté jigni

nici un interes legitim străin; din contră, va inspiră o egală

încredere pentru noul Stat român din partea tuturor celor

lalte Staturi.

Ast-fel ne vom puté asigură simpatiile Puterilor şi con

solidă cu dînsele acele relaţiuni permanente şi normale,

de cari România are trebuinţă pentru desvoltarea activi

tăţii sale politice şi economice.

Sperând şi aşteptându-ne că în curînd vom fi liberi de

preocupaţiuni exterióre, cu atât mai mult activitatea nőstră

va trebui să fie concentrată asupra îmbunătăţirilor nstre

din lăuntru, asupra îndestulării trebuinţelor nstre morale,

materiale, economice.

In timpul răsboiului, în timpul complicaţiunilor nstre

internaţionale, aceste trebuinţe, în mare parte, a fost ne

îngrijite. Acum a sosit timpul ca, cu forţe întrunite,Camere

şi Guvern să ne punem serios la lucru.

D-Vóstre, Domnilor Senatori, Domnilor. Deputaţi,şi aveţi

înaintea D-Vóstre mai multe proiecte de legi demne de

tótă bine-voitórea D-Vóstre cercetare; cele mai importante

sunt: proiectul de lege comunală, proiectele de legi pen
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tru îmbunătăţirea serviciului sanitar, pentru cruţarea pă

durilor, pentru mine, pentru organisarea administrațiunii

domeniilor Statului,pentru Banca de scompt şi de circu

lațiune. Alte proiecte de legi, nu mai puţin importante,vor

veni să reclame legislativul D-V6stre concurs.

In administraţiunea finanţelor, un control mai eficace şi

mai sever a produs îmbunătăţiri reale, şi unele ramure ale

veniturilor Statului, precum vămile şi monopolul tutunu

rilor, au dat resultate ce merită de a fi numite satisfăcă

tóre. Ast-fel, cu concursul luminat al D-V6stre,vom ajunge

la finele eserciţiului acestui an cu un budget esecutat în

tocmai după prevederile ce au predomnit la votarea lui.

Cu tóte aceste, în vederea multelor îmbunătăţiri ce se

reclamă de starea nőstră din lăuntru, viitorul nu se pre

sentă fără dificultăţi finanţiare. Silinţele constante însă de

a amelioră serviciul şi speranţa ce am că budgetele vor

fi votate la timpul oportun Mě fac a crede că, cu prudenţă

şi esactitudine,totuşi vom ajunge a vedé situaţiunea nőstră

finanţiară pe deplin regulată.

Ministrul de Finanţe va supune D-Vóstre legile necesare

în raport cu budgetul anului viitor.

România de peste Dunăre, Dobrogea, reclamă ttă bine

voitórea D-Vóstre îngrijire.

In escursiunea ce am făcut în noua provincie română,

M'am încredinţat că acolo posedăm un capital mare de de

votament şi de iubire către noua lor patrie din partea în

tregelor poporaţiuni de ori-ce naţionalitate, de ori-ce con

fesiune. Este de datoria nőstră, este de interesul nostru

de a conservă şi desvoltà acest preţios capital moral; şi

am ferma convicţiune că ori-ce sacrificii vom face pentru

îmbunătăţirea şi înflorirea Dobrogei vor fi mănéseîn re

sultate folositóre pentru întregul Stat român. D-V6stre veţi

avé în curînd a vă pronunţă asupra proiectelor de legi

privitóre la organisarea acestei provincii şi la regularea

proprietăţii rurale în aceeaşi parte a ţării.

Ministrul Meu de la Interne va înfăţişă D-V6stre mai

multe proiecte de legi privitére la întreg Statul român,

între cari cele maiimportante sunt acelepentru împuţinarea

şi reorganisarea sub-prefecturilor,pentru admisibilitatea şi

înaintarea în funcţiunile administrative, pentru comple

1879

Nov. 15 (27)
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Nov. 15 (27) tarea serviciului postelor şi telegrafelor,pentru reformarea

serviciului penitenciarelor nstre.

Judecătoriile de ocle, cu competinţa lor de astăqi, aú

împuţinat procesele la instanţele superióre. Unele tribunale

dejà aú început a nu mai avé decâtfrte puţine judecăţi.

O reformă dar se impune. Guvernul Meu vă va presentà

în acestă privinţă un proiect de lege, care va asigură tot

de-odată şi posiţiunea magistraţilor, organisând şi răspun

derea lor pe o scară mai largă.

O experienţă de mai mulţi ani a dovedit, că disposiţiu

nile practice luate de legiuitor spre a garantà cetăţenilor

folósele principiilor bune ale legilor moderne n'au ajuns

tot-deauna scopul lor. De aceea Ministrul de Justiţie vă va

presentà un proiect de reforme parţiale ale Codicelui de pro

cedură civilă, în vedere de a concilià o mai repede cer

cetare a causelor cu trebuinţa unei instrucţiuni serióse a

proceselor. Asemenea vi se va presentà un proiect de lege

privitor la reorganisarea corpului portăreilor, care se află

în strînsă legătură cu reforma Codicelui de procedură ci

vilă şi în special cu urmăririle averilor imobiliare.Acestaşi

Ministerii vă va presentà proiecte de lege privitre la re

formarea legiuirii asupra societăţilor comerciale şi econo

mice, asupra înfiinţării notariatului, asupra îmbunătăţirii

organisaţiunii corpului advocaţilor.

Astăqi,graţie impulsiunii date instrucţiunii şi ridicării ni

velului moral al naţiunii, România are un personal judecă

toresc luminat, integru, corespundător sacrificiilor ce ţéra

face pentru justiţie. Cu o mai bună chibzuire şi cu îmbună

tățiri parţiale în legislaţiunea nőstră civilă şi criminală,fără

să-i atingem basele fundamentale, în curînd vom ajunge a

avé tribunale cari să fie în tétă privinţa la înălţimea in

stituţiunilor judecătoresci ale ţărilor celor mai luminate.

Experienţa făcută în ultimul răsboi a dovedit că orga

nisaţiunea actuală a armatei are trebuinţă de a fi pusă în

raport cu noua situaţiune politică a ţării şi cu desvoltă

rile ce a luat acestă instituţiune în timpii din urmă. In acest

scop se va supune deliberărilor D-V6stre un proiect de or

ganisare a armatei, stabilit pe nouă base, care să cuprindă

tóte elementele de forţe de cari dispune ţéra, spre a puté

fi întrebuinţate în cas de necesitate. Introducerea nouei or
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ganisări a forţelor néstre militare va necesità de la sine şi

modificarea celor-lalte legi, cari îşi au sorgintea în legeage

nerală a armatei.

Imbunătăţirile aduse în ultimii ani diferitelor grade de

învăţămînt public, prin separarea clasei I-a de a II-a pri

mară şi prin adăogirea clasei a IV-a, pe cât mijlócele a

permis; înfiinţarea din noi şi separarea a câtor-va catedre

la Universităţi, cum şi înfiinţarea unei a doua facultăţi de

medicină la Iaşi etc., sunt atâtea progrese făcute în învă

ţămîntul nostru public. Guvernul Meu va urmà nu mai

puţin şi în viitor a se preocupà de completarea învăţămîn

tului.

Patriotica solicitudine a Corpurilor legiuitére corespunde,

sunt sigur, dorinţelor generale de a se distribui instruc

ţiunea primară în tte unghiurile patriei şi de a se da o

mai mare desvoltare diferitelor ramure de cultură specială.

Şcólele normale, menite a pregăti învăţători rurali, a

trebuinţă de multe îmbunătăţiri, spre a puté corespunde

în tóte scopului pentru care ele sunt create; între altele,

trebue să li se alipéscă câte-va şcóle primare pentru prac

tica pedagogiei.

In anul acesta s'a elaborat şi promulgat programa gim

nasiilor reale, indispensabile unei direcţiuni practice în

instrucţiune, lucru la care tinde Guvernul Meü pentru

completarea sistematică a culturii poporului. In realisarea

acestei simţite necesităţi, nu Mă îndoesc că veți grăbi a

înlesni mijlócele necesare deschiderii şi organisării instruc

ţiunii profesionale, menite a contribui în mod sigur la

desvoltarea economică a ţării nstre.

Cu tóte măsurile dejà luate ca să se completeze şi să

se înlesnéscă predarea cu succes a studielor universitare,

învăţămîntul superior nu mai puţin are nevoe de deo

sebita D-Vóstre atenţiune, mai ales în faţa nouei situa

țiuni politice ce a dobândit ţéra nőstră.

Dacă, cu tte însemnatele fonduri ce s'a afectat lucră

rilor publice, nu s'a putut face atâtea creaţiuni din nou

cât se simţiă trebuinţa, causa a fost deteriorarea atât de

mare a căilor de comunicaţiune, provenită din transportu

rile enorme ce s'a făcut de armata rusă în timpul răs

boiului, ceea ce a necesitat şi va mai reclamă încă fon

Trei-deci de ani de Domnie. 36
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Nov. 15 (27) duri considerabile, nu numai pentru reparaţiune, dar şi

pentru reconstrucţiunea lor. Cu tte acestea, multe îmbu

nătăţiri s'a făcut. Mai cu semă căile judeţene, esecutate

cu fondurile şi dilele de prestațiuni, s'aú întins cu acti

vitatea reclamată de interesele locale.

Căile ferate, cari la înfiinţarea primei reţele atât de în

tinse, îngrijise pe toţi, gândindu-se la sarcinele ce ţéra

credeà a-şi impune, sunt astădi artera de viéţă pentru

prosperarea materială a Statului român, şi cunsceţi cu

câtă stăruinţă desvoltarea şi înmulţirea lor este astăqi re

clamată din téte unghiurile ţării. Linia Ploesci-Predél se

va deschide întrégă circulaţiunii publice peste puţine qile

şi linia Buză-Mărăşesci, destinată a stabili o comunica

ţiune mai directă a Moldovei cu capitala şi a înlăturà

gravele inconveniente ale liniei actuale, este dejà pusă în

lucrare. Sper că acestă linie va fi terminată în mare parte

cel puţin anul viitor. Esecuţiunile de căi ferate prin ca

pitaluri naţionale dovedind cu succes posibilitatea de a

nu mai avé recurs la intreprindători străini, ne-au condus

la construirea de către Stat a liniei Buză-Mărăşesci.Re

sultatele adjudicațiunilor, deşi proiectele au fost făcute

pe preţurile cele mai reduse ale întreprinderilor actuale,

aú fost atât de avantagise, în cât suntem asiguraţi că

vom puté în viitor întreprinde şi alte asemenea lucrări

în condiţiunile cele mai favorabile tesaurului public. Gu

vernul Meu va şi presentà în curînd D-V6stre un proiect

de lege pentru o nouă cale ferată, care va pune în co

municaţiune centrul ţării cu portul Künstendje, a cărui

importanţă pentru prosperarea naţională este simţită de

toţi.

Dacă acestă preţi să lucrare a fost amânată până acum,

causa au fost obiecţiunile ce s'au ridicat în contra sanc

ționării frontierei de sud a Dobrogei, determinată pe tă

rîm, conform Tractatului de la Berlin, de comisiunea de

delimitare.

Constat cu fericire că activitatea naţională merge cre

scênd cu paşi repeqi, fiind-că, cu tte sacrificiile ce a făcut

Statul pentru crearea căilor de comunicaţiune, ele sunt

încă departe de a răspunde la tte trebuinţele producţiuni I

nőstre naţionale.
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O lipsă însă férte însemnată ce se simte în privinţa

esecutării lucrărilor de către Stat, este acea a nesufi

cienţei personalului technic de ingineri, spre a puté intre

prinde acele lucrări cu succesul dorit. Pentru acesta este

de neapărat să dăm şcélei nőstre naţionale de poduri,şo

sele şi mine desvoltarea reclamată de necesităţile ţării.

Ministrul Mel de Lucrări publice va presintà chiar în

acéstă sesiune câte-va proiecte de legi destinate la îmbu

nătăţirea agriculturii şi a comerciului,precum: crearea de

comisiuni şi de şcle regionale de agricultură, pentru or

ganisarea de intreposite, de burse pentru misiţi şi sam

sari, în fine pentru organisarea de instituţiuni economice

naţionale proprii a da desvoltării ţării avîntul dorit de

Mine, de simțemintele D-V6stre patriotice şi reclamat de

viitorul naţiunii române.

Mai este un proiect de lege,pe care în deosebi îl reco

mand bine-voitórei D-V6stre cercetări. Acest proiect de

lege este privitor la instituirea unui consilii, carele între

alte atribuţiuni să aibă şi acel principal de a elaboră pro

iectele de legi şi regulamentele de administraţiune publică.

O experienţă de mai mulţi ani ne-a dovedit necesitatea

unui asemenea consilii, compus de 6meni speciali, prin

concursul cărora numai vom puté avé proiecte de legi

bine studiate în töte amănuntele şi puse în concordanţă

cu întréga nőstră legislaţiune.

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Cum vedeţi, un larg câmp se deschide activităţii D-V6

stre legislative. Am convicţiunea că D-V6stre vă veţi pune

la lucru, cu zel, cu inteligenţă, cu patriotism; am convic

țiunea că ţéra, mulţumită D-V6stre, va datorii şi acestei

sesiuni legi mănőse în resultate bune.

Ast-fel, D-Vóstre veţi contribui la îndreptarea multor

neajunsuri din legislaţiunea nőstră, veţi îmbunătăţi ser

viciile publice, veţi înzestrà naţiunea cu folositére insti

tuţiuni şi veţi ridică nivelul material şi moral al popora

ţiunilor nstre. Făcând aşă, D-V6stre veţi întări ţéra în

lăuntru, şi tari în lăuntru, vom fi tari şi în de afară; căci
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24 (6)

28 (10)

3 (15)

4 (16)

aşà vom insuflă şi vom merità stima şi încrederea naţiu

nilor şi Guvernelor străine.

Urând activităţii D-Vóstreunbun şi folositor succes, rog

pe Dumnedeú să bine-cuvinteze lucrările D-V6stre legisla

tive.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitére este deschisă.

CAROL.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Agricul

turii, Comerciului şi Lucrărilor publice, I. C. Brătianu; Mi

nistrul de Interne, M. Kogălnicea nu; Ministrul Cultelor şi

Instrucţiunii publice, N. Kretzulescu; Ministrul Finanţelor,

D. Sturdza; Ministrul Afacerilor străine, B. Boer escu; Mi

nistrul de Resbel, Colonel D. Le c ca; Ministrul Justiţiei, A.Sto

l oja n.

Bucuresci, 15 Noembre 1879.

Se deschide pripma Adunare naţională a Principatului Bul

gariei. Constituindu-se biuroul din radicali-naţionali, Ministe

riul demisionéză.

Alegerile pentru Adunarea provincială din Rumelia orientală

se sfîrşesc cu învingerea radicalilor-naţionali.

La prândul dat la Palatîn onârea dilei aniversare a căderii

Plevnei, Alteţa Sa Regală ridică următorul toast :

In acéstă memorabilă di, a doua aniversare a căderii

Plevnei, ne amintim cu toţii de vitejii armatelor aliate cari

aú luptat împreună, şi privesc cu mîndrie fruntaşii 6stei

Mele, cari Mě înconjóră. Ridic acest pahar în sănătatea

voinicilor acestor lupte şi în amintirea eroilor căduţi. Tră

iască scumpa nőstră ţéră şi apărătorii ei!

Se închide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod.

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Regală răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Senatori,

Vă mulţumesc pentru Adresa Senatului. Acest act im

portant Imi este o nouă dovadă despre sentimentele pa
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triotice ale D-Vóstre, despre sprijinul puternic şi luminat

ce drepturile şi interesele României pot pururea găsi în

D-Vóstre.

Să ne răzimăm pe dreptatea marilor Puteri europene,

să credem că în curînd vom fi liberi de ultimele nostre

greutăţi exterióre.

Atuncea, cu întrunite puteri, Guvern şi Camere nevom

dedà ocupaţiunilor şi îmbunătăţirilor din lăuntru.

Pe temeiul acestei folositóre activităţi,Senatul, credin

cios misiunii sale, va da, nu Mě îndoesc, Ministeriului Mel

tóte mijlócele spre a îndestulă multiplele trebuinţe, ce se

reclamă de desvoltarea morală, materială şi economică a

României.

Cu deosebită plăcere, Domnilor Senatori, primesc asi

gurarea ce-Mi daţi despre deosebita îngrijire ce veţi avé

pentru a bine organisà Dobrogea. Am ferma convicţiune

că amorul şi devotamentul poporaţiunilor noui nóstre pro

vincii pentru noua patrie vor compensă cu dărnicie sacri

ficiile ce România va face pentru înflorirea acestei ţări.

Incă odată vă exprim recunoscinţa Mea pentru sen

timentele D-Vóstre, pentru concursul D-Vóstre.

Dómna se asociază cu Mine spre a vă mulţumi, Dom

nilor Senatori, pentru bunele urări ce Ne adresaţi.

Alteţa Sa Regalăprimesceîn audienţă oficială pe d-l Fornielli,

Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al Italiei.

La Adresa Camerei, Alteţa Sa Regală răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Primiţi mulţumirile Mele pentru sentimentele D-Vóstre

patriotice, pentru concursul ce trebuinţele ţării a găsit

şi găsesc în D-Vóstre, pentru bunele cuvinte ce-Mi adre

sați Mie şi Dómnei.

Dec, 4 (16)

6 (18)

14 (26)
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Dec. 14 (26)

X)

28 (9)

Cu drept diceţi D-Vóstre că România simte necesita

tea de a păşi înainte pe calea îmbunătăţirilor economice.

Activitatea D-Vóstre spre a asigură aceste îmbunătăţiri,

sunt încredinţat că nu va fi întreruptă.

Cu plăcere constat că D-Vóstre apreciaţi ca şi Mine, cât

importă chiar folosului ţării întregi organisarea şi buna

stare a nouei nóstre provincii de peste Dunăre.

Incă odată, Domnilor Deputaţi,vă mulţumesc pentru con

cursul D-Vóstre,vă mulţumescpentru patrioticele D-Vóstre

cugetări şi acte.

Agenţia română de la Roma e transformată în Legaţiune.



ANUL 188O

Alteţa Sa Regală adreséză armatei următorul Înalt Ordin

de di:

Ostaşi,

Anul ce a încetat Mi-a probat odată mai mult că

sunteţi pătrunşi de nobila misiune ce vă este încredin

ţată şi că, prin disciplină şi silinţele véstre, aţi meritat

mulţumirea Mea şi încrederea ţării.

Continuaţi pe acestă cale, face-vë-ţi datoria cu devo

tament şi abnegaţiune, desvoltaţi necontenit virtuţile mi

litare, cari trebue să fie podóba vóstră, şi puteţi fi siguri

ast-fel de dragostea Mea, de recunoscinţa patriei, care

va privi în voi scutul ei puternic.

Vé urez an bun şi fericit.

ADat în Aucurescă, la r Manuarie r&So.

CAROL.

Cancelarul Imperiului german presintă Consiliului federal

o novelă la legea militară, prin care se sporesce în mod în

semnat statul armatei germane.

Ţările-de-jos şi Grecia stabilesc relaţiuni normale şi perma

nente cu România ca Stat independent.

Demisionând din Cabinet d-l N. Kretzulescu,d-l B. Boere

scu, Ministrul Afacerilor străine, este însărcinat cu interimul

Ministeriului Cultelor şi al Instrucţiunii publice,

1880

Ian. 1 (13)

10 (22)

18 (30)

22 (3)
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25 (6)

26 (7)

28 (9)

29 (10)

Febr. 3 (15)

5 (17)

8 (20)

8 (20)

14 (26)

15 (27)

16 (28)

21 (4)

22 (5)

25 (8)

27 (10)

Principele Bulgariei sosesce la Bucuresci şi descinde la Palat.

Se promulgă legea pentru cedarea cailor ferate române

către Stat.

Principele Bulgariei părăsesce Bucurescii şi plécă la St. Pe

tersburg.

D-l Dimitrie Brătianu,Trimis extraordinar al Alteţei Sale

Regale Domnului la Constantinopole, e primit în audienţă so

lemna de Sultan, spre a-i remite cordonul ordinului Stéua

României.»

D-lN. Kretzulescu,Trimis extraordinar şi Ministru pleni

potenţiar, îşi presentă la Roma Regelui Italiei scrisorile sale

de acreditare.

În contra Impăratului Rusiei Alexandru II se face un

atentat cu dinamită în Palatul imperial din Petersburg.

Anglia, Francia şi Germania recunosc în modformal printr'o

notă identică independenţa României.

D-l W.White presintă Alteţei Sale Regale scrisorile sale de

acreditare ca Trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al

Maiestăţii Sale Reginei Angliei.

Consulatele române de la Constantinopole şi Salonic primesc

titlul de Consulate generale.

Oraşele Brăila, Galaţi,Tulcea şi Constanţa se declara porturi

france.

Demisionând d-l Dimitrie A.Sturdza din Cabinet, d-l I. C.

Brătianu, Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al

Lucrărilor publice, e însărcinat cu interimul Ministeriului de

Finanţe.

In virtutea art.7 din legea de la 26 Ianuarie 1880, d-nii C. Da

bija,Ioan Kalinderuşi Dimitrie A.Sturdza sunt numiţi de

legaţi la Berlin în afacerea răscumpărării căilor ferate române.

Se înfiinţéză o Legaţiune română pentru Belgia şi Olanda.

D-l N. Calimach-Catargiu remite Regelui Belgiei, în au

dienţă solemnă,scrisorile prin care I se notifică independenţa

României.

D-l C. Esarcu remite Regelui Greciei scrisorile sale de acre

ditare ca Ministru reşedinte al României.

Adunarea acţionarilor căilor ferate române, întrunită la

Berlin, se pronunţă pentru modificarea statutelor şi primesce

convenţiunea de răscumpărare.

D-l I. Câmpineanu e numit Ministru de Finanţe.

Comitele de Wesdehlen, Trimis extraordinar şi Ministru

plenipotenţiar al Germaniei, e primit în audienţă oficială de

Alteţa Sa Regală,
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ID-i DucrosAubert, Trimis extraordinar şi Ministru pleni

potenţiar al Republicei francese, e primit în audienţă oficială

de Alteţa Sa Regală.

D-l I. C. Brătianu e primit la Viena în audienţă de Impé

ratul Austriei.

D-l I. C. Brătianu e primit la Berlin în audienţă de Impe

ratul Germaniei.

Se promulgă legea pentru organisarea Dobrogei.

D-l N. Calimach-Catargiu, trimis în misiune extraordi

nară la Haga, notifică Regelui Ţărilor-de-jos independenţa Ro

llllll.191,

D-l A. Plagino, trimis în misiune extraordinară la Madrid,

notifică Regelui Spaniei independenţa României.

In întórcerea sa de la St. Petersburg, Principele Bulgariei

se opresce la Bucuresci, unde e 6spele Alteţei Sale Regale.

D-l Iosif Joaris, Ministru reşedinte al Belgiei, e primit în

audienţă oficială de Alteţa Sa Regală.

Principele Bulgariei plécă din Bucuresci ca să se întórcă în

ţéra sa.

Se promulgă legea telegrafo-postală.

AlteţaSa Regală deschide sesiunea generală a Academiei Ro

mâne şi presidéză şedinţa ei solemna.

Se aprobă convenţiunea de comerciu încheiată cu Grecia la

6(18) Aprilie 1878.

Impératul Germanieiremite Alteţei Sale Regale ordinul « Acvila

negra ».

Guvernul român desminte scirile despre încheiarea unei con

venţiuni monetare între România, Bulgaria şi Serbia.

Seaprobă arangiamentul telegraficîncheiatcuAustro-Ungaria.

D-l A.Plagino, trimis în misiune extraordinară la Lisabona,

notifică Regelui Portugaliei independenţa României.

BudgetulStatului pe anul1880–81 se echilibréză cu 117.545.944

lei la venituri şi cu 117.245.944 la cheltuieli.

Se promulgă legea relativă la ofiţerii în reservă.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna visitéză stabilimentul

litografic al d-lor Socec & Teclu şi asilul de săraci fundat

de F. Hoetsch.

Se crează 14 regimente de dorobanţi peste cele 16 existente

şi 4 regimente de călăraşi peste cele 8 existente. Teritoriul de

peste Dunăre forméză, în organisaţiunea militară a ţării, Di

visiunea V teritorială.

Se promulgă legea pentru restaurarea catedralei Metropo

liei din Iaşi cu o cheltuială de 700.000 lei.

Febr. 28 (11)

Martie 3(15)

7 (19)

12 (24)

13 (25)

15 (27)

17 (29)

18 (30)

19 (31)

20 (1)

24 (5)

26 (7)

27 (8)

30 (11)

31 (12)

Apr. 1 (13)

2 (14)

5 (17)

7 (19)
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11 (23)

12 (24)

Se promulgă legea pentru înfiinţarea unei bănci de scompt

şi circulaţiune sub numirea de Banca Naţională a României

şi legea pentru înfiinţarea unei fabrici de pulbere. D-nii I. Ka

li nderu, Eugeniu Stăt escu şi St. Fălcoia nu sunt nu

miţi membri ai Direcţiunii princiare a căilor ferate române.

Corpurile legiuitóre se închid prin următorul Mesagiü Dom

IlGSC :

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Lunga şi obositérea D-V6stre activitate legislativă ajunge

astăqi la finitul ei. Fie ca Adunări de revisuirea Constitu

ţiunii,fie ca Adunări legiuitére ordinare, Parlamentul ro

mân a fost la înălţimea misiunii sale.

D-Vóstre aţi deslegat grele şi spinse cestiuni interna

ționale, sociale şi economice.

Aţi întrodus în liberala nőstră Constituţiune principiul

societăţilor moderne, acela al egalităţii politice fără deo

sebire de religiune,încunjurând aplicarea acestui principiu

cu garanţiile cerute de interesele néstre economice.

Invingând töte greutăţile, aţi pus ţéra în stăpânirea

marei sale artere de comunicațiune: căile ferate.

Fără a impune poporaţiunilor nouă sarcine, aţi dat Gu

vernului Meü un budget echilibrat, votat la timp şi în stare

de a puté face faţă la téte trebuinţele serviciului public.

Mulţumită fondurilor speciale ce aţi pus la disposiţiunea

Ministeriului,vom puté perfecţionă organisarea nőstră mi

litară şi îmbunătăţi materialul armatei.

Noua nőstră provincie ne datoresce o lege organică,

care a fost primită cu bucurie de poporaţiunile néstre

transdanubiene, fără osebire de naţionalitate şi de reli

giune, şi care, prin principiile sale de ordine, de libertate

şi de civilisaţiune, ne-a atras laudele opiniunii publice

europene.

Aţi împlinit promisiunea dată de Constituantă vechei

capitale a Moldovei, ca desdaunare a sacrificiilor ce acest

nobil oraş a făcut causei Unirii, şi prin două legi speciale

aţi dat Guvernului Meu putinţa de a ridicà din ruine

marile sale edificiuri : catedrala metropolitană şi vechiul

Palat domnesc,



571

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1880

In numele ţării şi în numele Meu,vă exprim dar tötă recu- Apr. 12 (24)

noscinţa pentru lucrările D-V6stre legislative, atât de grele,

atât de importante, atât de mănése în resultate bune, şi

cari le datorim numai activităţii şi patriotismului D-Vóstre.

D-Vóstre vă reînturnaţi acum în mijlocul conjudeţenilor

cu consciinţa împăcată, căci aţi dat ţării bune legiuiri şi

folositóre îmbunătăţiri. Vă doresc dar cu acestă ocasiune

sărbători frumése în sînul familiei D-V6stre şi, înainte

de a ne despărţi, să strigăm cu toţii: Să trăiască muma

Instră a tuturor, să trăiască România !

Sesiunea Corpurilor legiuitîre este închisă.

(ARC)IL.

Preşedintele Consiliului de Ministri şi Ministru al Agricul

turii, Comerciului şi Lucrărilor publice, I. C. Brătianu; Mi

nistrul de Interne, M. Kogălnice a nu; Ministrul Afacerilor

străine şi ad-interim la Culte şi Instrucţiune publică, B. Bo

er escu; Ministrul de Finanţe, I. Câmpineanu; Ministrul de

Resbel, General D. Le c ca; Ministrul de Justiţie, A.Stolojan.

Bucuresci, la 12 Aprilie 1880.

Se promulgă legea pentru organisarea corpului telegrafo

postal.

Alteţa Sa Regală presidéză şedinţele solemne ale Academiei 13 (25)

Române. şi 14 (26)

Societatea de cultură macedo-română se declară persénăju- » 15 (27)

ridică.

Demisionând D-l M. Kogălniceanu din Cabinet, D-l I. C. 17 (29)

Brătianu, Preşedintele Consiliului şi Ministrul Agriculturii,

Comerciului şi Lucrărilor publice, e însărcinat cu interimul

Ministeriului de Interne.

Pentru completarea şi punerea în bună stare a materialului

de răsboiu şi al serviciului flotilei, Guvernul e autorisat a

face contractări până la concurenţa sumei de 8 milićne.

Se promulgă legea pentru conversiunea obligaţiunilor rurale. „, 18 (30)

Demisionând Generalul Lecca din Cabinet,Generalul Slă- 29 (11)

ni ce a nu e numit Ministru de Răsboi.

Guvernul este autorisat să iea tóte disposiţiunile necesare

pentru administrarea şi esploatarea căilor ferate de către Stat.

Ducele de Nassau sosesce în Bucuresci. Maiü 2 (14)

Guvernul e autorisat să facă studiele necesare pentru legarea 3 (15)

căilor ferate cu Marea Négră.
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Maiú 10 (22) Cu ocasiunea serbării aniversare a dilei de 10 Maiu,AlteţaSa

Regală adreséză armatei următorul Înalt Ordin de di:

Ofiţeri, sub-ofiţeri, caporali şi soldaţi,

Diua de 10 Mai este îndoit scumpă inimii Mele : în

acéstă di am intrat ca Domnîn capitala României, şi tot

la 10 Mai ţéra a devenit independentă, graţie eroismului

VOStru.

Pe cât a fost însă de mare gloria care a încoronat si

linţele véstre, pe atât este de grea misiunea de a păstrà

neatins sacrul deposit pus de acumînainte sub scutulpa

triotismului vostru.

Sunt sigur că veţi fi tot-deauna pătrunşi de înalta misiune

ce vë încumbă şi că România va găsi pururea cea mai

puternică garanţie în devotamentul şi în îndeplinirea da

toriei véstre.

Să trăiască România!

Să trăiască armata română!

AOat în Aucuresci, ro Mază 188o.

CAROL.

La felicitarile delegațiunilor judeţene, Alteţa Sa Regală rès

punde:

Domnilor,

Sunt mîndru şi adînc mişcat,védénd astădi împrejurul

Meú delegaţii tuturor judeţelor şi comunelor, cari a venit

spre a sărbători împreună cu capitala memorabila di de

astădi.

La 10 Mai 1866, pentru prima 6ră, se sigilă pactul,

care a legat pentru tot-deauna destinele Mele cu acestă

ţéră.

Tot la 10 Mai 1877,un puternic şi bărbătesc frémét

făcît să tresară pe toţi Românii de la o margine la alta;



573

ei se grupară împrejurul Mei strigându-Mi: Trage strămo

şésca spadă şi reînvie dilele de glorie şi de fericire ale

Românilor! Fă ţéra independentă!

Am mers vesel şi plin de încredere, căci sciam că am

în urma Mea un întreg popor. Şi ast-fel astădi, 10 Maiü

1880, serbăm voioşi aniversarea neatârnării României ca

ţéră liberă şi suverană, recunoscută de tóte Statele.

Acum dar, Domnilor, căprin energie şi silinţele néstre

ne-am reluat locul ce ni se cuveniă, o îndoită şi nu mai

puţin nobilă sarcină se impune veghiărilor néstre patriotice:

acea de a consolidă, cum diceţi, prin muncă,prin unitate,

prin abnegaţiune, ceea ce braţul vitéz al ostaşilor noştri,

ceea ce mintea, prudenţa cumpănită a tuturor bărbaţilor

cari a condus trebile publice, a dobândit pentru scumpa

nóstră patrie. Ast-fel se va dovedi şi mai bine că ţéra

acésta, tot atât de virilă şi de perseverantă în pace ca

şi în resbel, este un element de ordine şi de progres la

locul ce Providenţa i-a însemnat.

Mulţumindu-vé, Dómna şi E, încă odată pentru cu

vintele ce-Mi rostiţi în numele tuturorjudeţelor şi comunelor,

să ne unim din noi cu toţii în acel strigăt, care în veselie

saú în primejdie va eşi chiar cu ultima suflare din pepturi

românesci: Să trăiască România!

La prândul ce se dă la Palat,Alteţa Sa Regală ridică urmă

torul toast :

Diua de 10 Mai, fiind o sărbătóre naţională, închin

cel dintâi pahar în onorul ţării. Sunt acum trei ani de

când România, în împrejurările cele mai grele, se declară

independentă. Armată şi popor luptară cu vitejie şi bărbăţie

şi învinseră în fine tóte greutăţile. Lupta acésta a oţelit

şi întărit naţiunea, şi astădi putem privi viitorul cu linişte

1880

Maiü 10 (22)
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Maiü 10 (22)

11 (23)

» 15 (27)

» 20 (1)

22 (3)

până la

- 27 (8)

29 (10)

Iunie 4 (16)

21 (3)

27 (9)

Iulie 2 (14)

3 (15)

7 (19)

15 (27)

19 (31)

20 (1)

24 (5)

29 (10)

şi încredere, şi strigă cu mîndrie : Să trăiască scumpa

nóstră patrie de sine stătătóre!

Alteţa Sa Regală, împreună cu Ducele de Nassau, trece în

revistă trupele garnisénei.

După propunerea Angliei, Puterile convin să discute de noi

într'o conferinţă cestiunea frontierei turco-grécă.

Se deschide sesiunea ordinară de primăvară aSfîntuluiSinod.

Alteţa Sa Regală inspectéză în detaliu regimentele 2, 7 şi 4

de linie, 1 şi 2 de artilerie şi 2 de roşiori.

Principele de Wied sosesce în Capitală.

Conferinţa Puterilor în cestiunea frontierei turco-grécă se

întrunesce la Berlin.

Alteţa Sa Regală asistă la esamenele şcélei militare.

Se aprobă tractatul de comerciu şi de navigaţiune încheiat

cu Anglia la 24 Martie 1880.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómnavisitéză,însoţiţi de Prin

cipele de Wied, salinele de la Telega.

Puterile notifică Turciei şi Greciei hotărîrile Conferinţei de

la Berlin. Grecia se supune acestor hotărîri.Turcia însă refusă

a le primi.

Principele de Wi e d se întórce în Germania.

Ministrul de finanţe I.Câmpine a nu e numit Guvernator al

Băncii Naţionale şi Preşedintele Consiliului I. C. Brătianu,

Ministru al Agriculturii, Comerciului şi Lucrărilor publice, e

însărcinat cu interimul Ministeriului de Finanţe. D-l A. Sto

l ojan, Ministrul Justiţiei, primesce interimul Ministeriului de

Interne.

D-l N. Ca lim ach-Cat argiu, Trimis extraordinar şi Mi

nistru plenipotenţiar la Londra, e primitîn audienţă oficială de

Regina Angliei.

D-l Marcu Dragumis, Ministrul reşedinte al Greciei la Bu

curesci, e primit în audienţă oficială de Alteţa Sa Regală.

D-l Alex. Teriachiu e numit Ministru de Interne şi d-l

N. Conta Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii publice.

In Comisiunea dunărénă întrunită la Galaţi, representantul

Angliei se opune propunerilor austriace.

D-l M. Kogălnice a nu, Trimis extraordinar şi Ministru

plenipotenţiar la Paris, remite Preşedintelui Republicei Fran

cese scrisorile sale de acreditare.

Regele Greciei dă ordin pentru mobilisarea armatei.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna plécă în străinătate.
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Demisionând din Ministeriu d-l A.Stolojan, d-l Dimitrie

Giani e numit Ministru de Justiţie.

Impëratul Germaniei face o visită Impăratului Austriei la

Ischl.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna fac o visită Impăra

tului Austriei la Ischl.

Impăratul Austriei întórce visita Alteţele Lor Regale.

Alteţele Lor Regale primesc visita Principelui Sârbiei.

La Mengen,Alteţele Lor Regale sunt întîmpinate de Alteţa Sa

Regală Principesa Iosefina de Hohenzollern şi plécăîm

preună la Kranchenwies,underesidà AlteţaSa Regală Principele

Anton de Hohenzoller n.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna, însoţiţi de Alteţa Sa

Regală Principesa Io sefi na, fac o visita la Sigmaringen, de

unde se întorc iarăşi la Kranchenwies.

Principele moştenitor al Germaniei face ovisită Alteţelor Lor

Regale la Kranchenwies.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Potsdam,unde

fac visită Impăratului şi Impărătesei Germaniei.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Pilnitz, unde

fac visită Regelui Saxoniei.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Düsseldorf.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Neu-Wied.

Alteţa Sa Regală Domnul merge la Weinburg, reşedinţa de

vară a Alteţei Sale Regale Principelui Anton de Hohenzol

l er n. Alteţa Sa Regală Dómna rămâne la Neu-Wied.

La felicitările Ministrului de Răsboiü pentru diua aniversară

a luării Griviţei, Alteţa Sa Regală Domnul réspunde din Neuen

burg prin următérea telegramă:

Domnului General Slăniceanu, Ministru de Resbel.

Deşi departe de ţéră, tótă gândirea Mea este astădi

în mijlocul scumpei Mele armate, care prin bravura sa a

sciut a ridicà în acéstă memorabilă di prestigiul României,

şi ne gândim astădi şi la bravii căduţi, cari a pus temelia

independenţei ţării. Vă rog, fiţi interpretul Meü, pentru

a arătà armatei ale Mele mulţumiri şi felicitări.

CAROL.

AVeuenburg, şo August SSo.

Iulie 29 (10)

Aug. 1 (13)

2 (14)

4 (16)

10 (22)

14 (26)

16 (28)

18 (30)

22 (3)

23 (4)

25 (6)

30 (11)
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Aug. 31 (12)

Sept. 3 (15)

(Oct.

8 (20)

28 (10)

29 (11)

30 (12)

2 (14)

6 (18)

8 (20)

9 (21)

11 (23)

La felicitările Preşedintelui Consiliului de Ministri, Alteţa Sa

Regală răspunde din Reineck printr'o telegramă în cuprinsul

următor:

Ieineck, 31 August.

Domnului I. C. Brătianu, Preşedintele Consiliului

de Ministri.

Adînc mişcat de urările ce-Mi exprimaţi pentru acestă

di memorabilă, la care Mi-a fost dat a reînviă, în capul

bravei nőstre armate, vitejia strămoşéscă, sunt mîndru a

conduce destinele unei naţiuni care este decisă a stator

nici tot şi a nu se da înapoi înaintea ori-cărui sacrificii

pentru a apără drepturile sale şi independenţa sa. Dum

nedeü va veghiâ şi în viitor asupra scumpei nőstre patrii.

CAROL.

Generalul Slănic e a nu, Ministrul de Răsboiü,salută la Lem

berg, în numele Alteţei Sale Regale Domnului, pe Impăratul

Austriei sosit acolo pentru manevre.

Admiralul engles Seymour primesce comanda flotei de

demonstraţiune a Puterilor, strînsă la Dulcigno, pentru a sili

pe Turcia să cedeze acel ţinut Muntenegrului.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la München.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Viena,undepri

mesc visita Împăratului Austriei şi a Archiducelui Albrecht.

Alteţa Sa Regală sosesce la Budapesta, unde trece în revistă

regimentul 6 de infanterie, al cărui proprietar e. Séra,Alteţa

Sa Regală dă un prând în onérea regimentului.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna sosesc la Cotroceni.

Alteţa Sa Regală inspectéză tabăra de la Crivina.

Alteţa Sa Regală asistă la manevrele trupelor din tabăra de

la Ţigănesci.

Alteţa Sa Regală sosesce la Rusciuc şi face o visită Princi

pelui Alexandru al Bulgariei.

Alteţa Sa Regală asistă la manevrele trupelor pe platoul de

la Bănésa.

Alteţa Sa Regală adreséză următérea scrisére Augustului Séü
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părinte în cestiunea regulării succesiunii la Tronul României:

Alteţă Regală şi Prea Scumpe Părinte,

După întórcerea Mea în România, Consiliul Me de Mi

nistri Mi-a espus din noi necesitatea de a regulă prin un

act formal cestiunea succesiunii la Tron.Acestă cestiune

în timpii din urmă a fost vii agitată în ţéră, şi Alteţa

Vóstră Regală cunsce importanţa ce pun 6menii de Stat

ai României la resolvarea ei, pe care o consideră ca o

puternică garanţie de stabilitate pentru viitor.

Cunoscènd bunele disposiţiuni ale Alteţei Vóstre Regale,

precum şi viul şi sincerul interes ce-l purtaţi ţării care Mi-a

încredinţat destinele sale, nu Mě îndoesc a face apel în

numele Mei şi al Guvernului la aceste simțeminte, spre

a rugà pe Alteţa Vóstră Regală a da deplina Sa consim

ţire la prescripțiunile constituţionale cari reguléză ordinea

la succesiune la Tronul României în Casa de Hohenzollern.

Deşi articolele legii nóstre fundamentale sunt de o mare

precisiune în acestă privinţă, Alteţa Vóstră Regalăva re

cunósce însă necesitatea de a face, înainte de töte şi spre

înlăturarea a ori-ce nedumerire, o declaraţiune formală,

semnată de toţi membrii familiei Nóstre Princiare, consta

tând acceptarea lor eventuală a succesiunii laTronulRomâ

niei, cu tóte prerogativele şi restricţiunile cari îi sunt alipite.

Adunările române vor fi chemate a luà act de acestă

importantă decisiune. Sunt convins că o vor primi cu o

vie satisfacţiune şi că vor consideră-o ca o îndeplinire

a dorinţelor de atâtea ori exprimate de către diferitele Re

presentațiuni ale ţării.

In speranţă că Alteţa Vóstră Regală împărtăşesce pe

deplin părerea Nóstră şi aşteptând un răspuns favorabil,

profit cu bucurie de acéstă ocasiune spre a Vé reînnoi,

Trei-deci de ani de Domnie. 37

1880

Oct. 11 (23)
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Oct. 11 (23)

-

14 (26)

până la

24 (5)

Alteţă Regală şi Prea Scumpe Părinte, expresiunea res

pectului filial şi a dragostei cu care nu voi încetà a fi

Al Alteţei Vóstre Regale

credincios devotat

CAROL.

A3ucuresci, 17 (23) Octombrie 188o.

Principele Alexandru al Bulgariei sosesce la Bucuresci.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna fac o escursiune în păr

ţile de dincolo de Milcov. La Ploesci, Buzéü şi Brăila Se opresc

puţin,şi la Galaţi Alteţa Sa Regală Domnul inspectéză arsenalul

marinei,bastimentele flotilei staţionate acolo, regimentul 11 de

dorobanţi şi stabilimentul de ferestrae Goetz. Alteţa Sa Regală

Dómna visitéză spitalele.

In continuarea călătoriei (16 Octobre), Alteţele Lor Regale

Se opresc puţin la Tecuci şi Bacău. La Roman, Alteţa Sa Re

gală visitéza şcóla de meserii, trece în revistă trupele concen

trate (11 batalióne de infanterie, 5 baterii şi 4 escadróne) şi

asistă la manevre. La prândul dat de Alteţele Lor Regale la

Roman,Alteţa Sa Regală Domnul ridică următorul toast:

Inchin acest pahar în onorul Divisiunii IV, care prin

vitejia sa pe câmpul de bătaie a scris paginele cele mai

frumóse din gloriosul nostru răsboi şi a sciut să ridice

atât de sus reputațiunea armatei nőstre. Convins că şi în

viitor acestă divisiune va păstrà neatins acest renume,béú

în sănătatea Divisiunii IV, amintindu-ne memoria eroilor

căduţi pentru independenţa României.

In drumul spre Iaşi, Alteţele Lor Regale se opresc puţin la

Păşcani şi Tîrgu-Frumos. In Iaşi (18 Octobre),Alteţa Sa Re

gală Domnul visitéză şcóla normală Vasile Lupu », Liceul na

ţional, Institutele Unite, pinacoteca şi spitalele Aşezămintelor

Sfîntului Spiridon.

La prândul dat la Iaşi de Alteţele Lor Regale, Alteţa Sa Re

gală Domnul ridică următorul toast :

Ridic acest pahar în onorul a adoua capitală a ţării,

légănul Unirii, din care sa ridicat Statul român. Iașii, ve

chia metropolă a României, pte dar fi mîndră, fiind-că
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ea a pus temelia din care sa ridicat România tare şi in

dependentă, respectată de tótă Europa. Mulţumind din

tótă inima Iaşului pentru patriotismul ce a arătat în téte

ocasiunile şi pentru iubirea şi devotamentul cu cari Ne-aú

primit astădi, béú în sănătatea Ieşenilor, cari a fost şi vor

fi tot-deauna, sunt convins, în fruntea actelor celor mari.

Să trăiţi!

Alteţa Sa Regală asistă la manevrele de la Podul Iloaei (19

Octobre), visitéză şcóla fiilor de militari, casarma de la Copou

(20Octobre), asistă la manevrele de pe platoul Copou, primesce

defilarea trupelor concentrate în taberele de la Ţigănesci şi

Roman şi le adreséză urmatorul Înalt Ordin de li:

Ostaşi,

Concentrările şi taberele de instrucţie sunt astădi prin

cipalul mijloc de a desvoltà şi de a da tărie numeróselor

trupe ce organisaţia militară cere de a pune în acţiune.

Printr'însele numai, şefii superiori de tótă trépta învaţă a

cunósce şi a avé de aprópe în mână trupele ce comandă,

şi iarăşi printr-însele trupa dobândesce încrederea şi co

esiunea trebuinciósă şi câştigă, prin contactul dilnic, dra

gostea şefilor, meniţi a o conduce la îndeplinirea dato

riilor sale către patrie.

Ostaşi din taberele Ţigănesc şi Roman,

Aţi avut ocasiune să vă convingeţi înşivă de resulta

tele dobândite în acest an; şi mai cu semă voi, dorobanţi

şi călăraşi, cari, deşi organisaţi semi-permanent, aţi sciut

cu tóte aceste, prin rîvna şi silinţa ce aţi arătat, a vă

înfăţişâ întocmai ca trupele cele vechi, aţi dovedit că te

melia puterii néstre armate este pusă şi că ţéra póte

comptà pe instituţiunile sale militare.

1880

Oct. 14 (26)

până la

24 (5)
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până la

24 (5)

Inainte dar pe acestă cale şi Eă voiü fi pururea mîndru

de a fi în capul vostru, precum am simţit cea mai vie

satisfacţiune constatând în persénă, la diferitele esercițiuri,

marşuri şi manevre, adevăratul progres realisat prin si

linţele véstre.

Exprim dar şefilor şi trupelor Domnésca Mea mulţu

mire pentru zelul şi devotamentul ce a desfăşurat.

ADat în Iaşi, 21 Octombre 78So.

CAROL.

Alteţele Lor Regale fac o escursiune la Poeni (22 Octobre) şi

Alteţa Sa Regală Domnul,continuândinspecţiunea Sa la Iaşi,vi

sitéză şcóla de meserii,şcéla technică, şcéla comercială,palatul

administrativ şi Institutele Unite(divisiunea claselor superióre).

Alteţa Sa Regală Dómna visitéză şcóla centrală de fete, şcóla

profesională şi orfelinatul Sf.Spiridon. Plecând din Iaşi (23Oc

tobre), Alteţa Sa Regală Domnul adreséză Primarului Iaşilor

următórea scrisére :

Domnule Primar,

De câte ori Dómna şi E am venit în Iaşi, am simţit

o deosebită plăcere de a petrece cât-va timp în mijlocul

patrioticei şi credinciósei sale poporaţiuni, care Ne-apri

mit în tot-deauna cu braţe deschise şi cu semne ale celei

mai sincere iubiri. Aceeaşi căldurósă primire am întîmpi

nat-o şi acum în scurtele, dar plăcutele dile, cât am stat

în acest oraş, şi regretând că împrejurările nu Ne-aú

permis a rémâné mai mult, te rog, Domnule Primar,să

fii interpretul recunoscinței Nóstre pe lângă orăşenii de

tóte stările pentru frumósa primire ce Ne-a făcut şi să-i

încredinţezi că dorinţele, interesele şi trebuinţele lor vor

aflà în tot-deauna un răsunet în inima Mea, ca şi în inima

ţării.

Tot de-odată am dispus a ţi se înaintà, împreună cu
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acésta, suma de 2.000 lei, spre a se împărţi la săraci şi Oct. 14 (26)
- A • - • • pâna la

cei cu totul în lipsă de mijlóce. 24 (5)

Mulţumindu-ţi D-Tale în particular pentru töte îngrijirile

ce Ne-ai datîn numele oraşului,te rog săprimesci,Domnule

Primar, încredinţarea bine-voitórei stime ce-ţi păstrez.

Aaşi, 2 ş Octomre z&So.

CAROL.

Se deschide sesiunea ordinară de tâmnă a Sfîntului Sinod. Oct. 20 (1)

Colonelul Dabija e numit Ministru al Agriculturii,Comerciu- 24 (5)

lui şi Lucrărilor publice; d-l I. C. Brătianu, Preşedintele Con

siliului, e numit definitiv. Ministru de Finanţe.

Alteţa Sa Regală asistă la serviciul divin de la Metropolie. - 26 (7)

Se crează al doilea batalion de geniu. - 31 (12)

Alteţa Sa Regală asista la deschiderea esposiţiunii de arte Nov. 1 (13)

şi industrii, organisată din iniţiativa societații Concordia Ro

mână. La cuvintele de bună-venire rostite de Preşedintele So

cietăţii, Alteţa Sa Regală răspunde :

Esposiţiunile a dat în tête ţările îndemnul cel mai pu

ternic artelor, industriei şi meseriilor, stabilind concurenţa,

răsplătind silinţa. Sper că tot aşă va fi şi la noi. Salut

dar cu marebucurieîntâia esposiţiuneromână înfiinţată prin

iniţiativa Societăţii Concordia, şi urez din tötă inima un

deplin succes acestei frumése intreprinderi, care, sunt con

vins, va purtà ródele sale. Am avut în tot-deauna dorinţa

cea mai vie de a vede industria şi meseriile naţionale

asigurate şi desvoltate prin fabrice şi prin şcle practice,

păstrându-se ast-fel ţării atâtea milićne cari merg în fie

care an peste hotare. Voi fi dar recunoscător ori cărui

va contribui şi lucră la emanciparea nőstră economică.

Dea Dumnedeü ca acéstă mică esposiție, care este dejà

semnul unui progres simţitor, să fie începutul întru do

bândirea marelui resultat care va da nouă viéţă şi tărie

poporului român!
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1 (13)

2 (14)

9 (21)

Mulţumesc tuturor cari a luat parte la acestă rodi

tóre intreprindere, şi voi trece cu plăcere prin diferitele

secţiuni, spre a judecă silinţele şi munca fie-căruia.

Alteţa Sa Regală asistă la inaugurarea lucrărilor de canali

sarea Dîmboviţei.Cu acestă ocasiune,Alteţa Sa Regală rostesce

următórele cuvinte :

Mé unesc din têtă inima la bucuria generală ce simte

astădi capitala, védènd începutul lucrărilor de canalisarea

Dîmboviţei, aşteptat de mulţi ani cu nerăbdare şi vii

dorit de Mine. Am tótă încrederea că municipalitatea

va pune ttă stăruinţa spre a duce la un bun sfîrşit acestă

mare întreprindere, chemată a transformă oraşul şi a îm

bunătăţi starea sănătăţii locuitorilor. Résplata cea mai fru

mósă, pentru iniţiativa Primăriei în acestă importantă lu

crare şi perseveranţa ce va pune, va fi nu numai recunos

cinţa Bucurescenilor, dar şi acea a naţiunii întregi, care se

va mîndri de capitala ei. Vă mulţumesc de cuvintele bine

simţite ce Mi-aţi adresat în numele representațiunii ora

şului, şi-Mi voi aminti tot-deauna de diua în care am pus

mâna la edificarea acestei opere.

Alteţa Sa Regală Principele Carol Anton de Hoh en

zollern răspunde Alteţei Sale Regale Domnului în cestiunea

succesiunii Tronului prin următrea scrisére :

Alteţă Regală şi Prea Scumpe Fiă,

Am primit scrisérea, prin care Alteţa V6stră Regală a

bine-voit a-Mi exprimă dorinţa Sa,precum şi a Consiliului

Séú de Ministri, despre necesitatea de a regulă printr'un

act formal cestiunea succesiunii la Tronul României. Deşi

n'am părăsit un singur moment duiósa speranţă de a vede

uniunea Alteţei V6stre Regale bine-cuvîntată prin nascerea

unui moştenitor direct, totuşi nu putem părăsi datoria de

a contribui la stabilitatea viitorului unei ţări, ale cărei
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interese ating aşà de aprépe inima Nôstră, şi a ne con

formà ast-fel cu dorinţa atât de legitimă a Alteţei V6stre

Regale şi a poporului Săi. Inspiraţi fiind de aceste sim

țeminte,dăm deplina Nóstră consimţireprescripțiunilor con

stituţionale cari reguléză ordinea de succesiune la Tronul

României în Casa Princiară de Hohenzollern. Spre acest

sfîrşit am format actul aci cuprins, pe care-l remitem în

mânile Alteţei Vóstre Regale. Ne este frte plăcut de a

puté dovedi prin acestă consimţire tótă afecţiunea ce avem

către Suveranul mult iubit al acestei ţări, pentru fericirea

şi prosperitatea căreia facem urările cele mai ferbinţi. Pe

lângă expresiunea acestor urări, adaog şi pe acea a sim

țemintelor părintesc de iubire şi de afecţiune, cu cari nu

voiü încetà a fi, Alteţă Regală şi Prea Scumpe Fiü,

Al Alteţei Vóstre Regale

mult afecţionatul părinte

Carol Anton.

Sigmaringen, 21 Noembre 1880.

A("TUL FAMILIEI IPRIN(IARE I)E HI()HIENZ()LLERN.

Noi, Carol Anton.

Prin graţia lui Dumnedeü, Principe de Hohenzollern,

3urggraf de Nüremberg,Comite de Sigmaringen,Veringen

şi Berg, ş. c. l., ş. c. l.., ş. c. l.

In numele nostru propriu şi în calitatea nőstră de Şef

al Familiei Princiare de Hohenzollern, în numele tuturor

membrilor acestei familii;

Voind a înlesni realisarea dorinţelor exprimate de către

diferitele representațiuni legale ale poporului român şi a

înlăturà ori-ce nedumerire, dând într'un mod formal con

simţirea nőstră prescripțiunilor constituţionale cari regu

léză ordinea de succesiune la Tronul României, formând

cu tóte aceste urări ferbinţi pentru ca Providenţa divină,

din milostivire, să acorde Domnului şi Dómnei României,

scumpilor noştri copii, un fii moştenitor direct, care este

aşà de viü dorit de către naţiunea întrégă ca şi de pro

pria nőstră familie, precum şi a le da ani mulţi, spre a

1880

Nov. 9 (21)
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9 (21) conduce destinele poporului a căruia iubire şi încredere

aú câştigat;

Luând pe de altă parte în consideraţiune scrisérea ce

Alteţa Sa Regală Domnul României ne-a adresat cu data

de 11 (23) Octombre trecut, prin care ne comunică avisul

Consiliului Săi de Ministri asupra necesităţii de a regulă

prin un act formal cestiunea succesiunii la Tron;

Voind a da urmare dorinţei ce ne-a fost adresată de

către Suveranul României şi a contribui ast-fel a asigură

o garanţie de stabilitate pentru viitor;

Răspundândtot de-odată dorinţei néstre celei mai scumpe,

de a vede urmată de un membru al familiei instre marea

şi glorisa sarcină începută de scumpul nostru fii, Prin

cipele Carol de Hohenzollern, şi condusă cu atât succes,

graţie patrioticului şi devotatului sprijin al vitézului popor

care L'a ales de Suveranul să;

Declarăm şi facem cunoscut, atât în numele nostru cât

şi în numele membrilor Familiei néstre Princiare, că con

simţim şi subscriem deplin şi formal la articolul Constitu

țiunii române care reguléză ordinea de succesiune la Tron,

în lipsa unui moştenitor direct, cu téte drepturile, datoriile,

prerogativele şi restricţiunile conţinute în acest articol, al

cărui cuprins ne-a fost comunicat oficial aşà precum ur

méză:

« Art. 83. In lipsă de coborîtori în linie bărbătéscă a

Măriei Sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesi

unea Tronului se va cuveni celui mai în vîrstă dintre fraţii

Sëi, saú coborîtorilor acestora, după regulele statornicite

în articolul precedent.

«Dacă nici unul dintre fraţii sau coborîtorii lor nu s'ar

mai găsi în viéţă, sau ar declarà mai dinainte că nu pri

mesc Tronul, atunci Domnitorul va puté numi succesorul

Sëú dintr'o Dinastie suverană din Europa, cu primirea Re

presentațiunii naţionale, dată în forma prescrisă de art. 84.

« Dacă nici una nici alta nu va avé loc, Tronul este

Vacant.»
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Drept care, noi şi membrii familiei néstre am dresat şi

semnat declaraţiunea de faţă, învestind-o cu sigiliurile

nóstre Princiare în dreptul semnăturilor.

Făcut în Sigmaringen, la 21 Noembre 1880.

Carol Anton Principe de Hohenzollern.

Leopold Principe de Hollenzollern.

Frederic Principe de Hohenzollern.

A. S. R. Principele Leopold d e II o h enzoll e r n adreséză

Alteţei Sale Regale Domnului următórea scrisére:

Alteţă Regală şi Scumpe Frate,

Am luat cunoscinţă de scrisérea ce Alteţa V6stră IRe

gală a adresat Alteţei Sale Regale, prea scumpului nostru

părinte, privitóre la dorinţa exprimată de către diferitele

representațiuni legale ale ţării, precum şi de Alteţa V6stră

Regală însăşi, de a vede regulate şi confirmate disposi

ţiunile constituţionale relative la succesiunea Tronului Ro

mâniei prin o declaraţiune formală a tuturor. Principilor

majori ai Casei nstre. Ca cel mai în vîrstă dintre fraţii

Alteţei V6stre Regale, mie dar mi se cuvine de a mă pro

nunţà asupra drepturilor eventuale ale succesiunii.

Cu tóte că nu putem încă lăsă dulcea speranţă, ce umple

inimile néstre şi care se unesce cu dorinţele naţiunii ro

mâne, de a vede născându-se moştenitorul direct aşà de

viú dorit, totuşi ne unim cu dorinţa Alteţei Vóstre Regale,

spre a contribui ast-fel la înlăturarea ori-cărei nesiguranţe

în acéstă cestiune aşă de importantă pentru stabilitatea

şi siguritatea ţării în viitor.

Fiind fratele cel mai mare al Alteţei Vóstre Regale, nu

mě voiú aflà, după previsiunile omenesci, în casul de a

urmà sarcina plină de răspundere ce Alteţa V6stră Regală

a condus-o cu un succes atât de strălucit. Nu este nevoe

dar a invocà alte motive, spre a justifică renunţarea mea

personală. Cu tte acestea, pentru casul când comuna nő

stră speranţă nu s'ar împlini şi când ar plăce Providenţei

divine ca unul din fiii mei să fie chemat la acestă înaltă

1880
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misiune, nu voiü lipsi a-i pregăti chiar de acum, desvoltând

în inima lor iubire către acestă nobilă şi vitéză naţiune,

care după atâtea secole de lupte şi de suferinţe a sciut prin

propriile sale forţe a redobândi un loc onorabil în marea

familie a Statelor suverane.

Dacă ast-fel va fi voinţa lui Dumneqeu, ca unul din fiii

mei să fie chemat a se sui pe Tronul României şi a deveni

un demn urmaş al Alteţei V6stre Regale, dorinţa mea cea

mai scumpă şi care le cuprinde pe tte va fi ca acest fiu

să ajungă a câştigă în inima Românilor un loc tot aşà de

mare ca acela ce-i păstrez în inima mea de părinte.

Sunt fericit de a puté reînnoi Alteţei V6stre Regale cu

acéstă ocasiune expresiunea dragostei cu care rămân, Alteţă

Regală şi prea scumpe frate,

Al Alteţei V6stre Regale

prea devotat frate

Leopold.

Sigmaringen, 22 Noembrc 1880.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitre se deschide prin

următorul Mesagiü Domnesc:

Domnilor. Senatori,

Domnilor. Deputaţi,

Mă simt tot-deauna fericit aflându-Mă în mijlocul Repre

sentațiunii naţionale. Astăqi însă mulţumirea Mea este cu

atât mai mare, că preocupaţiunile exterióre, cari ne-au

absorbit la începutul sesiunii anului trecut, sunt înlăturate

şi tótă solicitudinea şi activitatea nőstră pot fi concentrate

asupra îmbunătăţirilor interióre şi îndestulării trebuinţelor

ţării, cari au putut suferi în anii trecuţi din causa grelelor

împrejurări prin cari am trecut.

După atâţia secoli de suferinţe şi de lupte, România in

dependentă şi-a luat locul cuvenit între Statele europene.

Recunoscută de tte Puterile, ea întreţine cu dînsele rela

ţiunile cele mai cordiale.

Ţéra va sci a răspunde la încrederea şi la simpatia ce

marile Puteri i-au arătat. Prin desvoltarea sa naţională, ea

va probà cu fapte că existenţa ei constituie un element de

ordine şi de civilisaţiune în Orientul Europei.
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Cu ocasiunea călătoriei Mele de astă vară şi a primirii

ce Mi s'a făcut cu atâta simpatie, care se răsfrângeă asupra

naţiunii, am constatat Insumi cu o vie mulţumire încre

derea şi stima ce inspiră junele nostru Stat independent.

Să continuăm a păstrà aceste bune simțeminte şi a nu

încetà de a desvoltà şi întări cu toţii, Adunări şi Guvern,

elementele cari constituesc condiţiunile de viéţă şi de soli

ditate ale nouei nőstre situațiuni politice.

Relaţiunile néstre exterióre sunt din cele mai bune.

Independenţa României, notificată tuturor Capilor de

Stat, a fost primită pretutindeni cu o vie satisfacţiune.

Mai multe tractate şi convenţiuni, ce Guvernul Meü a

încheiat cu diferitele State, şi altele, cari sunt în negociare,

vă vor fi supuse Domniilor-V6stre în acestă sesiune.

Cestiunea reglementării libertăţii navigațiunii pe Dună

rea-de-jos are peste puţin a se resolvà de Comisiunea

europénă de la Galaţi. Guvernul Meu, pătruns de marile

interese ce România are pe acest fluviu, va sci a le men

ţiné şi a le apérà, în acord cu textul tractatelor şi cu

principiul libertăţii de navigaţiune.

Deşi îngrijirile politice din trecut au oprit pe Guvernul

Meú a da tötă atenţiunea cuvenită administrațiunii interióre

a ţării, totuşi în intervalul sesiunilor Corpurilor legiuitére

el s'a ocupat,pe cât i-a stat prin putinţă, cu îmbunătăţirile

cele mai însemnate ale administrațiunii publice.

Ast-fel, legea organică a comunelor, care s'a şi votat în

parte de Domniile-Vóstre, sa supus la un nou studiu, spre

a eşi ast-fel şi mai bună din votul definitiv al Corpurilor

legiuitére, care-i va permite aplicarea. Asemenea se va

face şi cu proiectul pentru consiliile judeţene, dejà supus

Camerei. Prin ambele aceste legi, descentralisarea adminis

traţiunii va deveni o realitate,pusă în acord cu exigenţele

Constituţiunii nstre.

Proiectul de lege pentru primirea şi înaintarea în func

ţiunile administrative, studiat şi modificat potrivit trebuin

ţelor nőstre, se va supune deliberaţiunilor Domniilor-VÖstre

şi vom face ca, prin condiţiunile de capacitate şi garanţiile

de stabilitate, să avem un personal administrativ care să

corespundă la însemnata misiune ce-i este încredinţată.

O experienţă de mai mulţi ani a dovedit asemenea că

1880

Nov. 15 (27)
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şi serióse modificări, pe cari Guvernul Meu se va grăbi

a vi le presentà cât mai neîntârqiat.

Stareafinanţelor néstre vè va fi supusăîntte amăruntele

ei prin situaţiunea financiară ce are să vé presinte Mi

nistrul Meu de Finanţe. Trebuie să constat însă chiar aci,

că recolta cu totul mediocră a anului trecut şi grelele

sarcine ce budgetul a avut să prte în anul 1879 au făcut

să se nască,pentru un moment,temerea că veniturile bud

getare nu vor puté acoperi cheltuielile acelui an; acéstă

temere, din fericire, nu a fost întemeiată: departe de a

presentà un deficit, anul 1879şi primele trei luni ale anului

1880 s'aú soldat pe deplin cu simplele resurse budgetare,

lăsând chiar un escedent.

Acest resultat, de care trebuie să ne felicităm, e datorit

negreşit silinţelor de îmbunătăţiri serióse aduse în adminis

traţiunea finanţiară; dar mai ales şi în cel mai înalt grad

studiului consciințios ce a condus Camera în alcătuirea

budgetelor şi spiritului ei de economie bine înţelésă şi

apropriată trebuinţelor ţării. Pentru a înlesni în viitor şi

mai mult lucrările Camerei în acestă privinţă, Ministrul

Meú de Finanţe a luat măsuri pentru studiul, revisuirea

şi punerea în deplină armonie a legilor finanţiare actuale.

Vi se va supune treptat deliberaţiunilor Domniilor-V6stre

diferitele proiecte de legi pregătite, mai ales proiectul de

lege pentru păduri, a cărui mare trebuinţă este de atâta

timp şi atât de mult simţită de tétă ţéra.

Instrucţiunea publică, de la al căreia mod de organisare

atârnă viitorul întreg al ţării nstre, a atras atenţiunea

deosebită a Guvernului Meu.

O experienţă de 15 ani a dovedit că actuala lege a in

strucţiunii publice, deşi a putut fi bună pentru alţi timpi,

nu mai este astăqi îndestulătére pentrugenerațiunile tinere,

cari trebuie să fie pregătite.în raport cu progresele néstre

sociale şi economice.

De aceea Guvernul Meu va supune deliberării Domniilor

Vóstreun proiect de lege asupra instrucţiunii, mai corespun

qëtor cu interesele şi aspirațiunile ţării. Fără a se negligià

câtuşi de puţin necesităţile culturii înalte, se vor satisface

prin acest proiect: trebuinţa impusă de organisaţiunea nő
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stră politică ca fie-care cetăţân să cunscă drepturile şi da

toriile sale; trebuinţa impusă de organisarea socială ega

litară a poporului nostru ca fie-care, bărbat sau femeie, să

aibă larg deschise carierele pentru cari este mai apt şi

în cari pte să aducă mai mult folos lui însuşi, precum şi

ţării; trebuinţa impusă de situaţiunea nőstră economică

ca fie-care Român, şi toţi împreună, să aibă cunoscinţele

practice cari să-i pună în stare de a luptà cu succes pe

tărîmul economic. Cu un cuvînt, prin noua organisare se

vor puté formà din generațiunile tinere 6meni şi cetăţeni

cât mai folositori lor înşile şi ţării.

Graţie progresului simţitor ce a făcut la noi sciinţa drep

tului, culésă de junimea nőstră prin Universităţile străine,

ca şi din Universităţile néstre, putem constată cu mîndrie

că un însemnat număr de magistraţi este gata să alimen

teze şi să întăréscă justiţia, acéstă înaltă instituţiune, care

este o putere în Stat menită a ocroti familia, averea şi li

bertatea omului faţă cu cerinţele sociale.

Guvernul Meü vă va presentà dar, în cursul acestei se

siuni, o lege organică corespundătóre şi adaptată Consti

tuţiunii şi care să asigure independenţa magistraturii, pre

cum şi alte proiecte, cum sunt acelea asupra libertăţii indivi

duale, asupra domiciliului, al căror scop va fi a corespunde

la nouële trebuinţe sociale.

Pe tărîmul economic, România trebuie să intre pe o cale

mai largă, pe care o reclamă atât posiţiunea cât şi intere

sele ei. Ministrul Meu de Lucrări publice,Comerci şi Agri

cultură vă va presentà osituaţiune cu de-amănuntul asupra

stării lucrărilor néstre publice. In sesiunea trecută, D-Vóstre

aţi votat legea pentru cesiunea căilor ferate ale acţiona

rilor către Statul român. Acestă lege a şi primit apli

cațiunea ei mai în tóte părţile sale esenţiale; ast-fel că,

de fapt, Statul se pte consideră astăqi deplin stăpân al

liniei. Binefacerile acestei schimbări au început chiar de

pe acum a se simţi : în cursul acestui an s'a putut aduce

o uşurare comerciului şi agriculturii, reducându-se în mod

însemnat tarifele de transportul cerealelor,fără a se aduce

vre-o scădere în venitul normal al liniei. Nu este de în

doit că, într'un timp scurt, introducerea îmbunătăţirilor

proiectate sau în curs de esecutare are să pună marea ar

Nov. 15 (27)
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ordine. Liniile Ploesci-Predél şi Buzău-Mărăşesci, a căror

trebuinţă a fost recunoscută, sunt: cea dintâi pusă dejà în

esploatare şi pe cea de a doua în curînd se va putésta

bili o circulare regulată şi neîntreruptă. O altă linie, de

stinată a stabili o comunicaţiune directă cu România trans

danubiană, prin Cernavoda, este în studiu, şi lucrările de

trasare pe tărîm, în mai multe direcţiuni, sunt dejà fórte

înaintate.

Tot din causa însemnătăţii, ce pe fie-care qi ieaú căile

nőstre ferate, cari sunt legate cu desvoltarea progresivă

a stării néstre economice, Guvernul Meü studiéză legătura

reţelei nstre de căi ferate cu minele de sare în esploa

tare, precum sunt acele de la Tîrgul-Ocnei şi de la Slănic,

şi se preocupă a asigură liniilor nstre debuşeurile nece

sare pentru scurgerea productelor néstre în străinătate,

Asemenea el a studiat şi a şi început esplorări de mine

de cărbuni de pămînt în mai multe puncte,precum Bahna,

Iloviţa şi Ploştina. Resultatele acelor esplorări, după ex

perienţele făcute pe linia Bucuresci-Vîrciorova, a îndem

nat pe Guvern a împinge cercetările şi lucrările de esplo

rare cu cea mai mare activitate.

Tot ast-fel, în ceea ce privesce agricultura, industria şi

comerciul, s'aú făcut studii şi se vor supune deliberării

D-Vóstre mai multe proiecte de organisare şi îmbunătăţiri,

între cari se pot enumeră: un proiect pentru înfiinţarea

Creditului agricol,un altul pentru mine şi cariere,un proiect

pentru modificarea legii prestațiunilor şi, în fine,un proiect

pentru reorganisarea Ministeriului de Comerciü, Agricul

tură şi Lucrări publice.

In ceea ce privesce forţele nstre militare, ele a atras

cu deosebire îngrijirile Guvernului Mei, care le-a putut

desvoltà, graţie mijlcelor ce i s'au dat de Cameră în se

siunea trecută. Ast-fel, conform cu prevederile legii orga

nisării militare, s'au putut creă anul acesta încă 14 regi

mente de dorobanţi,4 regimente de călăraşi şi un batalion

de geniu; şi organisarea militară devenind încăpătîrepen

tru toţi tinerii valiqi, s'a putut acum aplică principiul ser

viciului obligatorii, prin chemarea sub arme a întregului
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contingent anual, în cât numai est-timp 30.000 de tineri a

putut fi trecuţi prin diferitele corpuri ale armatei.

Două tabere de instrucţiune stabilite la Ţigănesci şi la

Roman, osebit de concentrările neîntrerupte la regimen

tele de dorobanţi şi călăraşi în fie-care judeţ, a contri

buit la înlăturarea dificultăţilor cari resultă din ori-ce spo

rire însemnată. Insumi am constatat, cu ocasiunea inspec

ţiunilor şi manevrelor ce am făcut, că aspectul şi soliditatea

armatei sunt din cele mai satisfăcătre.

Dar pe cât organisarea armatei s'a lărgit, pe atât mi

siunea cadrelor dobândesce o importanţă preponderantă,

Din formarea lor printr'o educaţiune specială Guvernul

Meú şi-a făcut cea mai imperiósă datorie,pregătind înfiin

ţarea şclelor militare superióre ce reclamă o instituţiune

larg concepută. In acest scop, o şclă superióră de răsboi,

spre a formà ofiţeri de töte armele pentru serviciul de

Stat-major, şi o şclă de aplicare pentru artilerie şi genii

sunt pe cale de organisare, ca să ptă funcţionă chiar în

anul acesta. Şcéla fiilor de militari din Iaşi s'a sporit cu

50 elevi şi în curînd se speră a se înfiinţă la Craiova o

nouă șclă militară după modelul celei din Iaşi. Guvernul

Meú vă va cere, chiar în cursul acestei sesiuni, mijlócele

budgetare ce reclamă priveghiarea şi progresul acestor sta

bilimente, din cari ai să 6să cadrele superióre şi inferióre

ale armatei.

Pe lângă aceste creaţiuni, s'a asigurat armatei un nou

material de răsboiu perfecţionat; numai în anul acesta, ri

dicarea mai multor clădiri militare, din cari trei în Do

brogea, a adus oînsemnatăîmbunătăţire instalării trupelor,

şcólelor militare şi stabilimentelor de artilerie şi de marină

Guvernul Mel vă va presentà în timpul acestei sesiuni

tóte proiectele de legi militare, pe cari le reclamă o orga

nisaţiune menită a utilisà resursele néstre defensive şi a

întărî instituţiunea nőstră militară, înrădăcinată dejà în

inima fie-cărui Român, şi de natură a ne asigură viitorul

şi a ne garantà în contra ori-cărei eventualităţi.

In ceea ce privesce noua provincie română, Dobrogea,

în urma legilor ce aţi votat –şi cari a asigurat o per

fectă egalitate şi libertate tuturor poporaţiunilor,fără deo

sebire– este pe cale de desvoltare şi prosperare.Sunt sigur

Nov. 15 (27)



592

1880

Nov. 15 (27)

18 (30)

că, urmându-se tot ast-fel şi dându-i-se şi alte legi de cari

are trebuinţă, asimilarea acestei provincii cu restul Româ

niei va puté deveni peste puţin completă.

Este încă o cestiune, Domnilor. Senatori, Domnilor. De

putaţi, care a preocupat în cei din urmă ani tétă ţéra,

acea a succesiunii Tronului. Vă pot asigură că ea se va

regulă conform prescripțiunilor Constituţiunii néstre.Gu

vernul Meu vă va pune în cunoscinţă despre acestă re

gulare.

Activitatea D-Vóstreva avé şi în sesiunea acesta un câmp

întins şi fertil. Ţelul ce vă propuneţi a atinge va fi cu atât

mai lesnicios şi mai productiv, că am tötă încrederea, că

prin înţelepciunea marilor Puteri pacea se va menţiné în

Peninsula Balcanică şi că ast-fel vom puté continuă fără

preget lucrările néstre pacifice din întru.

Uniţi cu toţii, Adunări legiuitre şi Puterea esecutivă,

să ne dăm un sprijin reciproc spre a atinge scopul comun:

binele patriei.

Prin vitejia armatei néstre s'a ridicat prestigiul ţării,în

crederea în sine şi respectul ce impune un nobil patrio

tism. Prin unirea D-Vóstre, prin activitatea D-Vóstre la

boriósă şi productivă, să probăm că suntem tot atât de

bărbaţi în luptele pacifice ale desvoltării nstre interióre

şi că merităm a ocupà locul ce am luat între naţiunile in

dependente ale Europei.

Sesiunea ordinară a Corpurilor legiuitre este deschisă.

(AR()L.

Preşedintele Consiliului Ministrilor şi Ministru al Finanţelor,

I. C. Brati a nu; Ministrul Afacerilor straine, B. Boer e scu;

Ministrul de Interne, A. Teri a chiu; Ministrul de Resbel,Ge

neral G. Slă nice a nu; Ministrul Agriculturii, Comerciului şi

al Lucrarilor publice, Colonel N. Dabija; Ministrul Cultelor şi

al Instrucţiunii publice, B. Conta; Ministrul Justiţiei, D. Giani.

IBucuresci, 15 Noiembrie 1880.

Muntenegrenii ocupă, în înţelegere cu Turcia, Dulcigno.

Alteţa Sa Regală visitéză fabrica de pâne şi méra de făină

a Primăriei capitalei.
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In faţa oposiţiunii române, Austria renunţă în Comisiunea

dunărénă la propunerile sale privitóre la regularea naviga

țiunii.

La Palat se face ceremonia ţintuirii drapelelor pentru trupele

noú formate (batalionul 2 de geniu, regimentele 17, 18, 19, 20

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 şi 30 de dorobanţi, regimentele

9, 10, 11 şi 12 de călăraşi).

Inaintea statuei lui Michai Vitézul se săvîrşesce ceremonia

distribuirii nouëlor drapele ale corpurilor. Alteţa Sa Regală

adreséză armatei cu acestă ocasiune următorul ordin de li:

Diua de astădi este o dată pururea neştérsă în istoria

nóstră. Ea a încununat stégul român cu laurii nemuririi

şi a răsplătit vitejia vóstră prin independenţa României.

Am ales dar acéstă mare di ca să consacru corpurile

din noi formate, încredinţând onórei, curagiului şi devo

tamentului lor sfintul simbol al patriei,pe care fraţii voştri

l'aú purtat cu atâta glorie pe câmpul de răsboi.

Fraţi de sânge şi de inimă, am încredere că veţi sci

a călcà pe urmele eroilor cari l'aú botezat cu sângele

lor, personificând într-însul, ca şi dînşii, onorul, viéţa şi

datoria véstră către patrie.

Să trăiască România!

Să trăiască armata!

ADat în Bucuresci, la 28 Noembre r&8o.

CAROL.

Comitetul ales de soţiile ofiţerilor armatei presintă Alteţei

Sale Regale Dómnei un dar comemorativ pentru îngrijirea ce

Alteţa Sa Regală a dat răniţilor pe tot timpul răsboiului. La

cuvintele d-nei Cerchez, care presintă acest dar, Alteţa Sa

Regală Dómna răspunde:

Cuvintele sunt prea slabe ca săvă spun cât sunt de

adînc mişcată la privirea unui dar, însufleţit de o iubire

atât de adevărată şi atât de caldă.

Trei-qeci de ani de Domnie. 3.S

1880

Nov. 22 (4)

-

27 (9)

28 (10)
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Nov

1880

.. 28 (10)
Sunt îndoit mişcată prin amintirea timpului în care

inimile néstre, inimile soţiilor, ale mamelor, ale surorilor

oștenilor, tremura de spaimă şi de durere.

Acest dar este monumentul suferinţelor cari ne-a apro

piat, cari ne-a unit, cari a făcut din noi tóte nisce surori

nedespărţite.

Acest chip săpat în marmură nu Mě arată numai pe

Mine, ci pe tóte câte aţi făcut aceleaşi sacrificii, pe tóte

câte aţi adus aceeaşi iubire; căci acţiunea Mea singuratecă

ar fi fost prea neînsemnată, dacă nu am fi lucrat tóte,

ca cum am fi fost numai una singură, la acelaşi lucru

şi cu acelaşi cuget.

Fie acest dar monumentul tuturor femeilor române,

cari, ca şi eroii noştri, şi-a făcut datoria lor către

ţéră.

Feréscă Dumnedeú ca vre-un noi răsboi să vină

asupra holdelor nőstre şi să zădărnicescă munca şi bine

facerile păcii.

Dar dacă timpuri de nouë încercări ar veni, atunci sunt

încredinţată că ne vom îndeplini încă mai bine datoriile

nóstre,întărite cum suntem astădi prin experienţa dobân

dită.

Incă odată, vă mulţumesc, iubitele Mele surori, pentru

acéstă dovadă vie a dragostei şi a încrederii cu care M'aţi

norocit.

Mě bucur din suflet că generațiunile viitóre vor vede

în marmură, cum femeile române a onorat şi a iubit

pe Dómna lor.

Alteţele Lor Regale Domnul şi Dómna visitéză bazarulînfiinţat

pentru a spori fondul bisericii catolice din Bucuresci.

Dec. 1 (13)

Generalul rus Er nroth e numit Ministru de răsboiu în

Bulgaria.
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Individul Petrariu face un atentat cu cuţitul contra d-lui

I. C. Brătianu, Preşedintele Consiliului de Ministri.

Consiliul de Ministripresentă Alteţelor Lor Regale următórea

adresă relativă la regularea succesiunii Tronului:

Măriile V6stre,

Când Domnul ţării, uitând pericolul vieţii Sale, a scuturat

pulberea seculară ce acoperiă drapelul românesc şi, în

capul ostaşilor români, a mers să redeştepte virtuţi răs

boinice puse de mulţi în îndoială, a săvîrşit o faptă eroică

şi patriotică.

Când buna nőstră Dómnă, cu sacrificiul repausului şi

cu pericolul vieţii Sale, a mers în mijlocul sfâşietőrelor

dureri ale răsboiului, spre a legà Ea Insăşi ranele celor

căquţi în luptă, a îndeplinit o faptă mărinimósă şi pa

triotică.

Când însă Măriile V6stre Regale, ambii în flórea vîrstei

şi aspirând cu duioşie la bucuriile paternităţii, veniţi să

admiteţi casul unei vacanţe la Tron fără moştenitor direct

şi regulaţi succesiunea, pentru-ca ţéra să nu se afle nici

un momentînprada sfâşierilor intestine, săvîrşiţi împreună

actul de cea mai înaltă abnegaţiune, ridicaţi rolul de Su

verani ai României la cel mai deplin şi mai eroic sacrificii

de sine.

Sperăm însă,împreună cu toţi Românii, că atâta virtute,

care va rămâné adînc săpată în memoria recunoscătre

a generațiunilor presente şi viitére, va fi totuşi răsplătită

prin ceea ce lipsesce încă fericirii casnice a Măriilor V6stre

Regale şi prin ceea ce este cea mai scumpă dorinţă a

naţiunii române.

Suntem mîndri şi fericiţi de a puté depune la piciórele

Tronului, în acestă ocasiune, expresiunea recunoscinţei şi

adîncului devotament al ţării întregi.

Ioan C. Brătianu, B. Boe r e scu, A.Teriachiu,General

Slănic e a nu, Colonel Dabija, B. Conta, D. Giani.

Alteţa Sa Regală Domnul răspunde cu următérele cuvinte:

Suntem fârte mişcaţi de cuvintele adînc simţite ce Ne

adresaţi în numele Consiliului de Ministri. Fericiţi că am

Dec.

1880

2 (14)

3 (15)
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Dec.

4

1S80

3 (15)

4 (16)

putut da o nouă dovadă a dragostei Nóstre pentru ţéră,

îngrijind a asigură viitorul ei în ceea ce privesce succesiunea

Tronului, vă încredinţez că familia Mea, care de la 1866,

de când a dat un membru al ei României,împărtăşesce

din inimă tot ce o privesce, a lucrat cu căldură spre a

înlesni acéstă soluţiune atât de dorită de ţéra întrégă.

Dumnedeü să bine-cuvinteze şi să ducă spre bun sfîrşit

interesele scumpei néstre patrii!

La Adresa Senatului, Alteţa Sa Regală respunde:

Inalt Prea Sfinte IPărinte,

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Senatori,

Cumpănite şi cu luare aminte de toţi ascultate sunt

cuvintele pe cari Senatul Mi le adreseză la începutul fie

cărei sesiuni parlamentare, căci prin ele se arată trebu

inţele şi îmbunătăţirile reclamate de propăşirea Statului

nostru, precum şi solicitudinea patriotică a acestui înalt

şi matur corp de a conduce neîncetat naţiunea spre desvol

tare şi progres, prin legi şi întocmiri nimerite.

În împrejurările de astădi, Adresa D-Vóstre are un deo

sebit preţ pentru mine. Constatând pe de o parte marile

şi importantele resultate, la cari Providenţa ne-a ajutat a

ajunge, realisând dorinţele mai multor generațiuni, răsplă

tind silinţele şi sacrificiile poporului întreg, Senatul, în

unanimitatea lui, rostesce satisfacţiunea ce simte împreună

cu ţéra pentru împlinirea ultimei dorinţe a Adunărilor

mume din 1857: stabilitatea Tronului român,

Vă mulţumesc, Domnilor Senatori, în numele prea iu

bitului Me părinte şi fraţilor Mei, vă mulţumesc în nu

mele Dómnei, pentru măgulitórele sentimente ce Ne ex

primaţi. Fiţi însă bine încredinţaţi, Domnilor, că pentru
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Mine, ca pentru toţi acei cari Imi sunt de aprépe prin

legături de sânge şi de iubire, nu este abnegaţiune, nu

este sacrificii: este împlinirea unei nobile şi măreţe sarcine,

a ne devotà cu totul la consolidarea şi mărirea acestei

scumpe ţări, de ale cărei destine pururea nedespărţite sunt

şi ale nőstre. -

Ast-fel, graţie luminatului şi patrioticului D-Vóstre con

curs, graţie bărbăţiei şi înţelepciunii naţiunii, nimic nu va

descuragià, nimic nu va abatepebunii Români din marea

şi glorisa cale în care se află întărirea şi prosperitatea

patriei.

Trăiască România!

Se crează în garniséna din Bucuresci un batalion de cadre.

Cu ocasiunea investiturii P. S. Sale Episcopului Iosif, ales

la eparchia Rîmnicului, Alteţa Sa Regală îi adreséză urmató

rele cuvinte:

Prea Sfinte Părinte,

Mulţumesc Prea Sfinţiei Tale de urările călduróse ce

faci, atât Dómnei cât şi Mie, cu ocasiunea acestei solem

nităţi, care consacră una din vechile şi cele maifrumóse

tradiţiuni ale bisericii române.

Am ferma convingere că Prea Sfinţia Ta, luând admi

nistraţiunea spirituală a eparchiei Rîmnicului, vei sci a con

servà antica splendóre a acelei sfinte Episcopii, care a fost

odată Metropolie şi unde se află atâtea frumése mănă

stiri, monumente trainice ale credinţei strămoşilor către

biserică, precum numerósele pajişte ale Oltului, adăpate

cu sângele eroilor, cari sunt atâtea monumente istorice a

neclintitei dragoste a Oltenilor către ţéră Pe acest scaun

episcopal al şedut păstori din cei mai ilustri; prin pie

tatea lor creştină, prin luminile şi devotamentul lor către

ţéră, ei au sciut să ridice prestigiul preoţiei române şi să

Dec.

1880

4 (16)

5 (17)

7 (19)
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Dec.

1880

7 (19)

11 (23)

inspire poporului iubirea nedespărţită a religiunii şia patriei.

Nu mă îndoesc, Prea Sfinte Părinte, că, inspirându-te

de măreţele esemple ale unor asemenea predecesori, vei

păstori mult timp şi cu fericire turma eparchiei, la a cărei

cârmăte-a chematînaltul cler şi Representațiunea naţională.

La Adresa Camerei Deputaţilor, Alteţa Sa Regală răspunde:

Domnule Preşedinte,

Domnilor. Deputaţi,

Vechile nőstre datine strămoşesci, mai înainte chiar de

modernele nőstre deprinderi naţionale, ne învaţă că diua,

în care aleşii poporului se strîngeau împrejurul Tronului

spre a-l lumină cu sfat şi al întări cu dragoste, erà o di

mare pentru ţéră, o di fericită pentru Domn. Inţelegeţi

dar mulţumirea sufletéscă ce am în tot-deauna, când Mě

véd înconjurat de Adunarea Deputaţilor. Astădi mulţu

mirea Mea este şi mai vie, căci prin cuvintele ce-Mi ros

tesci, Domnule Preşedinte, Mi-arăţi satisfacţiunea ce simte

Adunarea împreună cu ţéra pentru regularea succesiunii

la Tron şi pentru măsurile ce sa luat, conform Consti

tuţiunii, spre a se întări basa constituirii politice a Ro

mâniei.

Vë sunt recunoscător, Domnule Preşedinte şi Domnilor

Deputaţi, pentru sentimentele ce manifestaţi părintelui şi

fraţilor Mei; cât pentru Dómna şi pentru Mine, este fi

resc, Domnilor Deputaţi, ca Noi să răspundem cu iubire

la iubirea cu care Ne-a îmbrăţişat şi Ne-a încăldit acéstă

ţéră, care împreună cu Noi a simţit, precum şi Noiîm

preună cu dînsa am simţit, ori-ce durere şi ori-ce veselie.

Legăturile pe cari un trecut plin de evenimente, şi încă

atât de apropiat, le-a înodat între naţiune şi Noi, viitorul

nu va puté decât să le strîngă şi mai mult, şi dea Domnul
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ca noi toţi, cari în vremi de vijelii am fost cârmaciipre

ţiósei corăbii care pârtă România şi srta ei, şi pe care

turburatele valuri ale vécurilor n'a putut-o cufundă,să ne

putem ferici că am dus-o astădi la limanul liniştit şi sigur,

unde nimic nu va mai puté opri munca şi desvoltarea pa

cifică, crescerea şi înflorirea iubitei nőstre patrii,pe care

Dumnedeú pururea so ocrotéscă.

La felicitările Inaltei Curţi de Casaţiune şi de Justiţie pen

tru regularea succesiunii Tronului,Alteţa Sa Regală rèspunde:

Domnule Prim Preşedinte,

Cu vie plăcere véd adi în jurul Me Inalta Curte de

Casaţiune şi Justiţie, care, unită pe deplin cu naţiunea în

sentimentele manifestate prin representanţii săi, Imi do

vedesce mulţumirile ce simte suprema autoritate judecă

toréscă a ţării pentru măsurile constituţionale ce sa luat

în privinţa succesiunii Tronului României.

Prin înaltul loc care-l ocupă în capul celei a treiapu

teri a Statului, Curtea de Casaţiune este pusă de-asupra

patimelor şi luptelor dilnice, a frămîntărilor politice şi so

ciale, spre a ţiné neclintită cumpăna dreptului şi a justi

ţiei; de aceea şi autoritatea actelor sale este atât de mare

şi respectată.

Manifestarea D-Vóstre dar are un deosebit preţpentru

Mine, şi Statul nostru se pte consideră cu atât mai bine

întărit pe viitor, cu cât tóte puterile din cari el se com

pune sunt unanime în hotărîrile ce sa luat spre a se

asigură stabilitatea edificiului politic al României.

Dómna şi Eă vă mulţumesc, Domnule Prim Preşedinte

şi Domnilor Consilieri, pentru cuvintele ce Ne rostiţi, şi

vě sunt recunoscător pentru amintirea ce daţi familiei

Mele.

1880

Dec. 11 (23)
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Dec. 25 (4) Comisiunea dunărénă europénă, întrunită la Galaţi, îşi în

cheie sesiunea fără a fi ajuns la o hotărîre. Ante-proiectul

Austriei este cu desăvîrşire înlăturat.

31 (12) Ministrul reşedinte român la Roma primesce titlul de Trimis

extraordinar şi Ministru plenipotenţiar.
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